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‘Drink minstens twee liter water per dag, ook als u geen dorst heeft’

Hittegolf-tips voor ouderen
Terwijl Nederland tijdens
deze tropisch hete dagen
massaal verkoeling zoekt
aan het strand of zwembad,
hebben veel ouderen die
hiertoe niet in staat zijn erg
veel last van de aanhoudende warmte.
Hulpbehoevende ouderen lopen bij
temperaturen van tegen en boven de
30 graden een sterk verhoogd gezondheidsrisico, omdat zij moeilijker
hun lichaamstemperatuur kunnen
reguleren. Ook komen uitputting en
uitdroging als gevolg van verminderde
transpiratie en te weinig drinken bij
ouderen frequent voor. Naarmate de
hoge temperaturen aanhouden, wordt
het gezondheidsrisico groter.
Het Nationaal Ouderenfonds constateert dat ouderen deze dagen erg veel
last hebben van de aanhoudende hitte.
De Ouderentelefoon
(tel. 0900 - 60 80 100 – kosten 5 cent
per minuut, 7 dagen per week 24 uur
bereikbaar) wordt de afgelopen weken
vaak gebeld door ouderen die willen
weten hoe om te gaan met de hitte.
Om de ouderen bij te staan, heeft het
Ouderenfonds een aantal belangrijke
hittetips op een rijtje gezet.

Twaalf adviezen
Tip 1
Drink minstens twee liter water per
dag (meer als u veel transpireert),
ook als u geen dorst heeft, en drink
verspreid over de dag. Neem water
mee als u naar buiten gaat.
Wees matig met alcohol, cafeïne houdende dranken en dranken met suiker,
deze onttrekken juist vocht aan uw
lichaam. Als u minder dan normaal
plast of als uw urine donkerder wordt,
dan moet u meer drinken.
Tip 2
Denk aan uw huid wanneer u naar
buiten gaat! Smeer de onbedekte huid
goed in met een zonnebrandmiddel
met hoge beschermingsfactor.
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‘Tip 13’
Hierbij een mentale exercitie ter verkoeling. Leeft u in! Frank Rijnveld schreef ons: “Deze foto werd op 7 februari 1956 gepubliceerd in het
dagblad Trouw. De jongen die naar boven kruipt ben ik (toen 9 jaar, nu 62). Ik droeg daar, vanwege de zeer extreme koude winter, een
bivakmuts. Dat was nodig, want anders vroren mijn oren eraf op de 20 minuten durende looptocht van en naar school. Veel klasgenootjes,
zonder bivakmuts, kwamen die winter ’s ochtends letterlijk huilend van de kou aan op school. Trouw voegde het volgende onderschrift toe
aan de foto: “Dit drukbevolkte poollandschap was het Scheveningse strand op zaterdagmiddag. Met de allure van toeristen maakten velen
een frisse wandeling langs de ijsberg-grillig kust met wallen van opgejaagd en bevroren schuim als natuurlijke golfbrekers”.

Tip 3
Ga indien mogelijk alleen ‘s morgens
naar buiten. Vermijd als het erg warm
is buiten te komen tussen 11.00 en
17.00 uur.
Tip 4
Draag lichte, luchtige kleding, het
liefst van katoen, linnen of andere
natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd
met een zonnehoed of zonneklep wanneer u naar buiten gaat. Vervang een
dekbed of deken door een laken.
Tip 5
Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking.
Tip 6
Blijf goed eten, eiwitrijk en met
voldoende vitaminen, en zorg voor
voldoende zoutopname. Groenten en

fruit zijn aan te bevelen omdat deze
een hoog percentage water bevatten en een natuurlijke bron zijn van
vitamines en minerale zouten. Soep,
bouillon, melk, ijs of tomatensap zijn
ook prima om het verloren zout aan te
vullen. Zorg voor goede koeling van
etenswaren en zorg voor goede hygiene in de keuken; bij hoge temperaturen bederft voedsel eerder, waardoor
u sneller diarree kunt krijgen en veel
vocht kunt verliezen.
Tip 7
Houd de warmte zoveel mogelijk
buiten. Door rechtstreekse zoninval te
vermijden, zonnewering te gebruiken
en deuren en ramen overdag dicht
te houden en ’s avonds en ’s nachts
maximaal te luchten. Als dit niet
mogelijk is ivm inbraakpreventie,
laat dan (schone) ventilatieroosters

permanent open. Doe ook lampen en
computer zoveel mogelijk uit.
Tip 8
Als u het warm heeft, maak dan uw
gezicht, hals, polsen en benen nat
en herhaal dit regelmatig. Een nat
washandje of voetenbadje werken ook
verkoelend.
Tip 9
Vermijd overmatige inspanningen en
neem veel rust.
Tip 10
Gebruik een ventilator of ga naar koele of airconditioned ruimtes. Gebruikt
u een ventilator, plaats deze dan hoog
genoeg en let erop dat de luchtstroom
niet direct op uw lichaam is gericht.
Let op te grote temperatuurverschillen
en tocht.

LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027
ruim 70 jaar actief voor een
waardige en betaalbare uitvaart
wordt lid: 070 346 95 71

Tip 11
Woont u alleen, heeft u gezondheidsklachten en veel last van de warmte,
vraag uw buren of familieleden dan
een extra oogje in het zeil te houden
of u regelmatig even te bellen. Neem
eventueel een abonnement op een
alarmeringssysteem.

HCB GROEP

Tip 12
Wees alert op uzelf. Ga met gezondheidsklachten direct naar de huisarts.
Vraag uw huisarts ook om advies
wanneer u medicijnen gebruikt die
vocht afdrijven of die inwerken op de
geestelijke toestand (neuroleptica).
Eenzaamheid
De Ouderentelefoon is er ook voor
wie zich eenzaam voelt. In de zomermaanden voelen veel ouderen zich extra eenzaam, omdat iedereen om hen
heen met vakantie lijkt te zijn en zij
zich buitengesloten voelen van barbecues en andere buitenactiviteiten.
Zie voor meer informatie op internet:
www.ouderenfonds.nl

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Dat komt van Pas
Begin jaren dertig was er op de hoek van
de Valkenboskade / Mient een banketbakkerszaak gevestigd, van de stad af gezien
aan de linkerkant. Als naam herinner ik
mij zoiets als Hessink. Kan iemand mij
nog de juiste naam noemen? Even verderop op de Mient zat de kruidenierszaak
Pas. Die adverteerde met de slagzin: “Dat
komt van Pas”. Ik weet ook nog dat op de
hoek Valkenboskade / Weimarstraat een
zaak was gevestigd met eieren, kaas, melk
en fijne vleeswaren. De eigenaren waren
broers die bolhoeden droegen en hun
naam was Schouten. Er was geloof ik ook
nog een zuster.

G.H. Woortman
Weeldenberg 2
4904 PS Oosterhout (NB)
Eerherstel voor erehof
In De Telegraaf van zaterdag 20 juni werd
onder de titel “Eerherstel voor erehof” een
pleidooi gevoerd voor verbetering van het
onderhoud van de graven van Nederlandse
militairen die in periode 10 tot 15 mei
1940 in en om Den Haag sneuvelden
bij de aanval van Nazi-Duitsland op
Nederland. Deze graven bevinden zich
grotendeels op een speciaal gedeelte van
de begraafplaats aan de Kerkhoflaan
aldaar. Deze actie houdt verband met
een voorgenomen herdenking in 2010.
Hiervoor wordt van belangstellenden een
financiële bijdrage gevraagd. De initiatiefnemer is de heer Ton Bos (TonBos@
planet.nl). Gezien het belang voor de
residentie hoop ik dat u dit wilt doorgeven
in De Oud-Hagenaar.

C.J. van der Burg
Tamarixplantsoen 49
1702 JB Heerhugowaard
Muziekfirma De Hooge
Om de herinnering in ere te houden hebben we boekje geschreven en een website
gemaakt (www.westenddrums.nl) over de
vroegere muziekfirma De Hooge op het
Westeinde 176. Graag zouden we een foto
vinden van de winkel op 176 om op de
website te plaatsen. Ook verhalen en herinneringen aan de winkel zijn natuurlijk
welkom

Colofon

Andy Portasse
portasse@casema.nl
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Met de paardentram naar Wassenaar
Toen ik 7 jaar was (1941) gingen
de drie lagere klassen van de
school in de 2de Schuytstraat met
de Paardetram naar Wassenaar,
uitgezwaaid door hun ouders.
Op de foto zie je onze oude
lagere school. Vóór de tram met
haarband juffrouw van Reekum,
bij wie ik toen in de klas zat. Bij
de eerste wagen staat het hoofd
van de school, de heer Westerdijk. Tussen de twee wagens in
mijn lievelingsjuffrouw Verburg.
Die ging trouwen en in die tijd
moest een onderwijzeres dan
de school verlaten. Wat heb ik
toen gehuild. Aan het eind staat
juffrouw Beckering Vinckes. Het
was mijn laatste schoolreisje van
de lagere school, want de oorlog
was uitgebroken.
Van enkele kinderen weet ik
nog de naam. Pepi Hoek (het
snuggerste ventje van de klas),
Jantje Rotteveel, Betty Ross en

Renéetje Kelder, en Leendert van
der Lem (zijn vader had een sigarenwinkel op de Zuiderparklaan).
Marja Hoeke (het meisje met de
haarband op de 1ste rij) is mijn
vriendin sedert 60 jaren. Zij was
het knapste meisje van de klas.
Als ze ziek was bracht ik haar
huiswerk met uitleg. Als ze weer
beter was haalde zij tienen en ik
zessen. Toen ik het er met haar
over had zei ze: dat komt Bea
omdat jij het zo goed hebt uitgelegd. Op een dag vroeg het toenmalige hoofd van de school, de
heer Lingeman, wat het beroep
was van Marja haar vader. Ik was
trots dat ik het wist en zei luid en
duidelijk: Scheidkundige. De klas
brulde, en ik kon wel janken.’
Marja is apotheker geworden.
Mijn broer Wouter
Aan het einde (rechts) staan 6
jongetjes op een rij, nr. 4 is mijn

broer Wouter in matrozenpak
met zijn hand in de zij. Hij is op
zijn 25ste naar Amerika gegaan
met zijn gezin. Momenteel is hij
daar een beroemde professor,
hij doceert natuurkunde aan het
MIT. Op zijn 71ste was hij een
Web-star. Hiervan stond een foto
op de voorpagina van de New
York Times van woensdag 19 december 2007. In 2010 komt een
boek van hem uit ‘For the love
of physics’ waarin ik in het voorwoord over zijn jeugd heb mogen

vertellen. Even opscheppen dus
dat de oudjes wel degelijk nog in
de picture zijn.
O ja ik sta er zelf ook nog op,
in de tweede rij zie je een meisje
met kort donker haar en een ruiten jurkje met witte kraag ,ik dus.
Ik sta dan vlak bij mijn toenmalige vriendin Tineke de Vries (vóór
juffrouw van Reekum). Graag
zou ik Tineke nog eens zien.

Bea Bloksma – Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl

Over de namen Kijkduin en Loosduinen
In De Oud-Hagenaar van dinsdag
9 juni werd in het artikel ‘Kijkduin
van vroeger tot heden’ de vraag
gesteld waar de namen ‘Kijkduin’
en ‘Loosduinen’ precies vandaan
komen. De suggesties die in het
artikel werden gedaan zijn mijns
inziens beide onjuist. Als amateurhistoricus heb ik mij in de geschiedenis van de duinen verdiept, en ik
kan er het volgende over vertellen:
Ter oriëntatie
‘Kijkduin’ is een benaming die
langs de Hollandse kust veelvuldig
voorkwam. Varianten die voorkomen op oude kaarten van Delfland,
Rijnland en in grafelijke domeinakten zijn ‘Kijkenduin’ en ‘Kiekenduin’, zoals bijvoorbeeld ter plaatse
van het huidige Hubertusviaduct
en in Meyendel nabij de Waalsdorpervlakte. Opvallend is, dat deze
duintoppen nooit aan zee lagen:

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de twee
weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland,
Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen
of wie buiten het verspreidingsgebied woont,
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan
tegen vergoeding van verzend- en administratiekosten toegezonden.

ook vóór het huidige Kijkduin lag
immers in de 13de – 15de eeuw
nog een imposante brede duinenrij,
die later verdwenen is.
Vanaf deze hoge plaatsen kon men
zich in de eindeloze en eenvormige
duinenrijen enigszins oriënteren.
De benaming van deze opvallend
hogere duinen hield ook zeker
verband met de jacht: het waren immers uitstekende plaatsen
waarvandaan jagers vogels boven
de begroeide duinvalleien (zoals
de Segbroekvallei, de Waalsdorper
vallei of het Duttendel) konden
waarnemen.
Kapittelduinen
‘Loosduinen’ of ‘losduinen’ was
oorspronkelijk de benaming van
stuivende (dus uit ‘los’ zand
bestaande) duinen. Al zeer vroeg
trachtte het Hoogheemraadschap
Delfland de zeewering te versterken
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en te beschermen tegen verstuiving, voornamelijk door keuren
uit te vaardigen die bewoners der
kustdorpen verplichtten tot aanplant
van helmgras op de zeeduinen en
later ook tot het weren van konijnen in de zeeduinen.
De ‘Kapittelduinen’ tussen Loosduinen en Monster behoorden,
zoals de naam reeds aangeeft, toe
aan het kapittel van Loosduinen,
zodat Delfland daar geen zeggenschap over de zeewering had. Het
gevolg daarvan was desastreus,
want de zeewering verstoof door
gebrek aan onderhoud en door
de overvloedige konijnenpopulatie die de kapittelheren er in die
duinen op na hielden. Het werden
daardoor ‘losse duinen’, zoals de
Kapittelduinen sedertdien werden
genoemd. De zeewering werd er
door achtereenvolgende stormvloeden zwaar aangetast en het zeedorp
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Het zeedorp Ter Heijde anno 1675, op een
pentekening van Thomas Heeremans.

Ter Heijde werd tenslotte nagenoeg
geheel door de zee verzwolgen.
Pas nadat dit onheil was geschied
werd in het landsbelang in 1732 het
onderhoud van de zeewering per
decreet aan Delfland overgedragen en werden deze ‘loosduinen’
verstevigd. Als eerste plaats aan
zee werden hier toen (aanvankelijk houten) strekdammen in zee
aangelegd om de stormvloeden te
breken. De omineuze benaming
‘Loosduinen’ is sedertdien aan het
kapitteldorp blijven kleven…

Paul Crefcoeur
crefcoeur@email.com
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Meepraten over toekomst ambassadegebouw
Hagenaars kunnen hun mening geven: of het ambassadegebouw van de VS aan het Voorhout behouden moet blijven, of
dat het een beschermd monument moet worden. Ook kunnen
ideeën worden aangedragen over mogelijke nieuwe invullingen van het gebouw. Bovendien consulteert de gemeente een
aantal belanghebbende organisaties.
De Amerikaanse ambassade gaat
na 2012 verhuizen naar een nieuw
gebouw aan de Benoordenhoutseweg
in Wassenaar. Het huidige gebouw
komt dan leeg. De Bond Heemschut,
de vereniging tot bescherming
van cultuurmonumenten, heeft de
gemeente verzocht het gebouw op
de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen.
De ambassade verhuist trouwens
omdat het een potentieel terroristisch
doelwit is, wat in hartje historisch
Den Haag en zeer nabij het Binnenhof te grote risico’s oplevert en
complicaties met de beveiliging.
Wethouder Marnix Norder (Bouwen
en Wonen): “Voordat we over de toekomst van het ambassadegebouw een
besluit nemen, horen we graag eerst
de mening en ideeën van de Hage-

Hit!

Hans Dijkstal

naars en belanghebbende organisaties. Ik hoop dat het tot interessante
inzichten leidt voor de toekomst van
deze locatie.”

- Marcel Breuer gezeten in de stoel die hij voor
Kandinsky ontwierp. -

Marcel Breuer
Marcel (Lajos) Breuer (1902-1981)
was de Hongaarse-Amerikaanse

architect, die het gebouw van de
huidige ambassade ontwierp. Hij
werkte in de traditie van Bauhaus en
was geestverwant van de Nederlandse ontwerper Gerrit Rietveld.
Overigens is Breuer bij velen ‘thuis’
ook bekend, door de stoel die hij in
1925 ontwierp voor de kunstenaar
Kandinsky – en die nog steeds goed
verkoopt. Breuer is trouwens ook de
architect van het otterdamse filiaal
van De Bijenkorf.
Wim van Krimpen, tot voor kort
directeur van het Haags Gemeentemuseum, heeft vorige maand
geadviseerd het ambassadegebouw
een tweede leven te laten krijgen als
‘Marcel Breuer Museum’, dat zich
zou moeten richten op design en
toegepaste kunst. Eventueel met een
toegevoegde hotelfunctie.
De cultuurhistorische verkenning die
de gemeente heeft laten uitvoeren
concludeert dat de ambassade, als
uniek voorbeeld van de Haagse
wederopbouwarchitectuur, van grote
architectuurhistorische waarde is.
Maar tegelijkertijd zijn er ook tegengestelde oordelen. Veel Hagenaars

- Het ambassadegebouw tegenover de Haagse Schouwburg is na 2001 omringd met anti-terroristisch hekwerk
en staat onder permanente politiebewaking - als ook andere ambassades trouwens. -

vinden het gewoon een lelijk gebouw
dat nooit neergezet had moeten
worden en dat detoneert met het historische karakter van de omgeving.
Debat over de opties
Het college wil de voor- en tegenargumenten goed tegen elkaar af
kunnen wegen. Het heeft daarom
besloten om de mening en ideeën van
de stad te vragen. Een aantal organisaties wordt gevraagd om een debat
te organiseren over de wenselijkheid
van behoud, monumentenstatus en
een mogelijke nieuwe bestemming

voor het gebouw. Deze organisaties
zijn de Stichting Binnenstad, het
Haags Monumentenplatform, de
BNA Kring Haaglanden, DOCOMOMO Nederland en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
De gemeente Den Haag staat daarnaast ook zelf open voor reacties.
Bewoners kunnen tot 1 oktober reageren door een e-mail te sturen naar
monumentenzorg@dso.denhaag.
nl. In september wordt bovendien
over dit onderwerp een internetpagina geopend op www.denhaag.nl/
monumentenzorg.

Wie ben ik?
“Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar” sprak Louis Couperus. De
tekst staat op de voet van het beeld van Couperus op het Lange
Voorhout. De vraag over onze identiteit wordt de laatste jaren veel
gesteld.
Wie zijn wij? De levensloop van elk
mens maakt dezelfde ontwikkeling
door. De wereld van het pasgeboren
kind is de moederborst en de wieg.
Langzaamaan vergroot die wereld
zich. Het wordt een box, de kamer en
dan het hele huis. Dan gaat het kind de
straat op of de tuin in, om vervolgens
de buurt in te trekken en dan als
opgegroeid kind het dorp of de stad
te verkennen. Daarna voert de tocht
door Nederland, naar andere Europese
landen en naar andere werelddelen, tot
soms de meest exotische plaatsen toe.
Dat laatste is voor velen pas mogelijk
geworden door de sterk toegenomen
mogelijkheden, ook in prijs, van de
vervoersmiddelen. Maar wat ben je
dan eigenlijk? Een Moerwijker, een
Vogelwijker, een Duindorper? Of een
Hagenaar, een Zuid-Hollander, een
Nederlander? Een Europeaan wellicht
of een wereldburger? Op gezette tijden
zijn we het allemaal een beetje. Dat
kan dus behoorlijk verwarrend zijn.
Vele identiteiten
Het is maar goed dat buurten, steden
en provincies geen eigen officiële paspoorten hebben. Het kan zijn dat men-

sen hun eigen buurt veel belangrijker
vinden dan Nederland. Dan heb je dus
niet veel op met je nationale paspoort.
In Europa heeft een aantal landen afgesproken dat in het verkeer tussen die
landen geen paspoort nodig is, dat zijn
de zogenaamde Schengenlanden. Wel
hebben veel landen, waaronder Nederland, de eis gesteld dat iedereen een

- Het bronzen beeld van romancier Louis Couperus op
het Voorhout, gemaakt door Kees Verkade. -

identiteitsbewijs bij zich moet hebben.
Los daarvan: de werkelijkheid van het
leven is dat mensen vele identiteiten
hebben, afhankelijk van waar ze zijn,
wat ze doen of wat ze willen. Je bent
de ene keer vooral buurtbewoner en
de andere keer voel je je Hagenaar. Op
vakantie ben je Nederlander of misschien wereldburger.
Onnodige ophef
Over het algemeen kunnen mensen
hier goed mee omgaan, voelen ze zich
er goed bij en beschouwen ze het als
een aangename luxe. Wie in staat is
gebruik te maken van meerdere ‘identiteiten’ voelt zich een rijker mens.
Waarom dan die ophef over twee
paspoorten?
Waarom moet er gekozen worden?
Wat heeft loyaliteit hiermee te maken?
Sommige politici eisen dat mensen
voor één nationaliteit kiezen. Alsof
dat altijd kan. Er zijn landen die het
wettelijk uitsluiten dat mensen hun
nationaliteit opzeggen.
Belangrijker is de erkenning dat elk
mens sowieso meerdere identiteiten
heeft. Allerlei omstandigheden spelen
daarbij een rol: je geboortestad of
-land, waar je bent opgegroeid, waar
je op school hebt gezeten, waar je
woont en waar je werkt, waarheen
je op vakantie gaat, waar je familie
vandaan komt, enzovoorts. Daar komt

nog bij dat je meerdere loyaliteiten
kunt voelen.
Wereldburger zijn
Is dus de discussie over twee
paspoorten geheel onzinnig? Als
mensen vrij zijn om te kiezen voor
de ene nationaliteit of voor de andere
of voor beiden, dienen ze wel te beseffen dat aan een paspoort een reeks
van rechten en plichten verbonden
zijn, die per land kunnen verschillen.
Als die rechten en plichten botsen, zal er (zo mogelijk) een keuze
gemaakt moeten worden. Van twee
walletjes eten is er niet bij. Verder
moeten we er niet al te opgewonden
over doen en elkaar vooral niet de
maat nemen over onze loyaliteiten.
Voor een tolerante samenleving zou
het goed zijn als we ons meer en meer
wereldburger gaan voelen. Maar dat
is niet strijdig met het gevoel dat je
vooral Hagenaar wilt zijn.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder
van Wassenaar, oud-minister van
binnenlandse zaken en fervent honkballer bij Storks in Den Haag)
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Thuiszorg aangeboden
ook
24 uur
dienst
zorg invest is een particuliere
thuiszorgbureau, Als zorgaanbieder bieden wij een
totaalpakket van zorg aan. Wij verlenen diensten aan
particulieren en zorginstellingen in zuidholland en
omstreken. Het betreft PGB-Clienten, Zorginstellingen
(Huishoudelijke zorg, Verzorging, Verpleging, 24 uur
Zorg, ondersteunende begeleiding maar ook als u
gezelschap nodig hebt voor bij het boodschappen doen
of een gezellig praatje.) Al acht jaar heb ik ervaring in
de particuliere thuiszorg. Bel 010-4205229 of kijk op:
www.zorginvest.com voor informatie.

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consulent
van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail info@hsbg.nl )
voor informatie over de inschrijfprocedure en over de complexen.
Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de Wagenstraat, middenin het centrum van Den Haag.
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.

Haagse Wijk- en WoonZorg
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg
heeft recentelijk de activiteiten en medewerkers van
Meavita overgenomen.
HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van
Den Haag behoefte aan hebben. Zorg met een hoofdletter. Wat mag u van ons verwachten?
• Zorgaanbod in heel Den Haag
• Zowel bij u thuis als in verpleegen / zorgcentra
• Nauwe samenwerking in de wijken
tussen (wijk)verpleegkundige en
huisartsen
• Samenwerking met ziekenhuizen,
gemeente en woningcorporaties
• Goed geschoold en gemotiveerd
personeel

Schermerhage is gelegen aan de Schermerstraat.
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de
hoek, in de Betje Wolffstraat. Het wooncentrum
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 70 m2
verdeelt over drie etages

Wooncentrum Simon Carmiggelt ligt aan de
Nocturnestraat, halverwege het oude dorpscentrum van Loosduinen en Kijkduin. Op loopafstand
bevinden zich winkels en een postkantoor. Er is
parkeergelegenheid rondom het wooncentrum. Het
centrum heeft 5 woonlagen en bevat 76 twee en
25 driekamerwoningen.

De Zonnehoek is gelegen aan de Beresteinlaan,
in de wijk Bouwlust. Met het openbaar vervoer
is het complex makkelijk bereikbaar. Belangrijke
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op
loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen.

Onze locaties:
Ametisthorst, De Eshoeve, De Schildershoek,
Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt,
Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees

HWW Zorg. Echt Haags!
Meer informatie?
Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00

Wooncentrum Casa di Galleria bevindt zich aan
de Tak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het complex. De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten
loopafstand. Het wooncentrum heeft 37 driekamerwoningen van ca. 75 m2 en drie tweekamerwoningen van ca. 66 m2.

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

Bezorgadres

Woonzorg Nederland

Naam:

Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN

Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Factuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:
Telefoon:
Betaling:  overmaking

Woonplaats:
E-mail:

 via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

De Oud Hagenaar - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 7 juli 2009

pagina 5

Met dank aan Felix en Bonzo

De Tour de France in
Scheveningen (I)
Afgelopen weekend begon in Monaco de Tour de France. Volgend jaar gebeurt dat in Rotterdam.
Voor de vijfde keer zal ’s werelds grootste wielerspektakel dan in Nederland van start gaan. Ons
eigen Scheveningen was daarvoor ook al eens het decor: in 1973.
De Tour deed toen overigens niet
voor de eerste keer onze stad aan.
Op 8 juli 1954 trok de Touretappe
van Amsterdam (dat jaar startplaats)
naar Brasschaat bij Antwerpen door
Den Haag. De wielersport was toen
door Wim van Est, Wout Wagtmans
en Gerrit Voorting razend populair
in ons land. Tussen dichte hagen
toeschouwers reden de coureurs door
het stadscentrum en over de Scheveningse boulevard. Daar keerde het
peloton negentien jaar later terug,
voor de proloog en de start van de
eerste halve etappe.
Kouwenhoven
Het idee voor die Tourstart was van
Cees Kouwenhoven geweest, een
toen 55-jarige Hagenaar die zijn
sporen ruimschoots had verdiend
in de organisatie van sportevenementen. De Stichting Scheveningen
Promotion vroeg hem in 1971 om
iets voor de kwijnende badplaats te
doen. Kouwenhoven suggereerde iets
spectaculairs: waarom niet de Tour
de France naar Scheveningen halen?
Hij benaderde de vroegere wereldkampioen baansprint Jan Derksen,
die Frans sprak en contact legde met
Tourdirecteur Félix Lévitan. Lévitan,
altijd in voor een stunt, ging snel
akkoord. Hij veronderstelde dat de
overheid financieel achter de organisatie stond.
Dat was geenszins het geval. De
gemeente Den Haag stak wel een
handje en ook wat guldens toe, maar
de organisatie berustte vooral op
niet-publieke middelen. En die waren

nog lang niet rond op de dag dat Lévitan uitsluitsel vroeg. Toch werden
de handtekeningen gezet, dankzij
een illustere Haagse ondernemer:
P.H. Verseveldt, de voormalige
eigenaar van de dierenvoeders Felix
en Bonzo. Hij stelde zich garant.
Verseveldt was wielerliefhebber en
sponsor van een door Kouwenhoven

m financieel rond te komen waren
er 20.000 betalende bezoekers nodig.
Stratenmakers
Op zaterdag 30 juni konden die bezoekers een proloog van ruim zeven
kilometer gaan bekijken. Start en
finish waren op de boulevard, aan de
kant van de Semafoor. De Pier en het

- Vanaf Scheveningen ging de eerste etappe in 1973 richting België, onder meer door
Schipluiden.-

geleide ploeg. Hij hoefde alleen
quitte te spelen. Eventuele winst zou
naar de wielersport vloeien.
Kouwenhoven werd algemeen
secretaris van het organisatiecomité,
voorgezeten door een afgevaardigde
van de gemeente, J.C. van Duijnen.
‘Wat valt dat tegen!’ verzuchtte die
in de aanloop naar de Tourstart over
de geldzorgen. Het comité had ƒ
220.000 neergeteld voor de Tourstart.

- In 1923 begon P.H. Verseveldt met de productie van Felix-kattenvoer, dat hij hier persoonlijk op kwaliteit test samen met zijn zoon P.H. Verseveldt jr.. Als wielerliefhebber redde
‘senior’ de tourstart un cheveningen van
, door zich nancieel garant te stellen -

Kurhaus werden gemeden; dat was
destijds vergane glorie. De gemeenteraad vergaderde nota bene juist die
week over sloopplannen voor het
Kurhaus.
Het parcours kronkelde dus door
oud Scheveningen. Daar hobbelde
het zelfs over kasseien, op de Dr.
Lelykade pal langs de haven. OudTourwinnaar Jan Janssen vond het
een prima traject: ‘Er zitten een paar
venijnige klimmetjes in en een gevaarlijke bocht. Het lijkt mij dat die
er wel voor zullen zorgen dat de bokken van de schapen worden gescheiden.’ De Nederlandse favoriet Joop
Zoetemelk verkende het parcours
daarom wel zes of zeven keer. Het
gemeentebestuur had bovendien het
plaveisel onder handen laten nemen.
Ongeveer 20.000 straatstenen lagen
scheef en dat kon natuurlijk niet.
Tien stratenmakers gingen ze te lijf,
‘metertje voor metertje’, aldus een
van hen, de toen 55-jarige Johannes
Rens van de Regentesselaan 297.
Uiteraard bracht het evenement veel
lokale opwinding teweeg. Tram- en
buslijnen werden omgeleid en het
Norfolkterrein werd ingericht als
provisorische parkeergelegenheid.
Peugeotbedrijf Hava werd benaderd
om beschikbaar te zijn voor het wa-

- Ook op 8 juli 1954 kwamen de Hagenaars massaal op de been om de tourrijders toe te
juichen tijdens hun passage door de stad, hier vlak erna op de plek waar de Javastraat op
de Koninginnegracht uit komt (Foto: K.J. de Haas)..-

genpark van de Tour, maar dat moest
wel pro Deo. Daarom vroeg het
bedrijf in ruil om reclameaandacht.
Het moest daarvoor echter gewoon
betalen. Hava haakte vervolgens
af. Wel verklaarde het zich bereid
auto’s uit de Tourkaravaan voorrang
te verlenen. Vooral de wielerliefhebbers waren in rep en roer. Een van
hen was de onlangs overleden oudANWB-directeur Paul Nouwen. Hij
maakte de Tour meermaals mee als
‘bobo’ van Nationale Nederlanden,
zijn werkgever tot 1987, maar nooit
zo dicht bij huis: Nouwen woonde
toen in Scheveningen. Aan de vooravond van de proloog nam hij zelfs
vier Belgische deelnemers mee naar
huis. Ze logeerden die nacht in huize
Nouwen.
Geen Kannibaal
Wie de vier logés van Nouwen zijn
geweest is niet bekend, maar in elk
geval niet Eddy Merckx. De grootste
wielrenner aller tijden, winnaar van
de vier voorgaande Touredities, deed
dat jaar namelijk niet mee. Merckx
had, behalve zijn gebruikelijke resem
eendagsklassiekers (vijf stuks), al de
rondes van Spanje en Italië gewonnen. Hij verklaarde dat de Tour
erachteraan te veel van het goede
was. Insiders zagen hem echter wel
degelijk in staat te winnen en twijfel-

den aan deze uitleg.
Er speelde meer, vooral tussen
Merckx en de Fransen. In ParijsNice had de Franse ploegleider
Maurice De Muer getracht Merckx
tijdverlies aan te smeren na een val
in de laatste kilometer van een etappe. Merckx sprak woedend van ‘een
hinderlaag’. Verder verweet hij de
Tourdirectie te zware parcoursen uit
te zetten en prijzengelden te traag
uit te betalen. Het had er veel weg
van dat Merckx, wiens trofeeënkast
toch al uitpuilde, precies in het
jubileumjaar een lange neus maakte
naar de Tourdirectie. De Tour van
1973 was namelijk de zestigste én
het was zeventig jaar sinds de eerste
editie. Prachtig allemaal – maar
zonder hem. Scheveningen ontving
dus de Tour, maar uitgerekend ‘De
Kannibaal’ ontbrak.
De Nederlandse fans maalden daar
niet om. Die koesterden nu de
hoop op een overwinning van Joop
Zoetemelk...
Foto-oproep
Als er lezers zijn die nog eigen
foto’s hebben uit 1973, is er grote
kans op plaatsing in de volgende
editie. Prijsje gegarandeerd!
Wordt vervolgd in nummer 13

Marco Daane

- Burgemeester Vic Marijnen van Den Haag met Joop Zoetemelk en Raymond Poulidor. -
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Korte berichten
Natuurgidsencursus
Op 8 september 2009 begint het IVN
Den Haag weer met een Natuurgidsencursus. De cursus is bedoeld om
natuurliefhebbers met enige voorkennis van de natuur vaardigheden bij
te brengen waarmee zij actief kunnen
worden als natuurgids. De cursus
duurt bijna twee jaar (tot juni 2011)
en wordt verzorgd door een team van
enthousiaste docenten, dat helpt met
het bereiken van het uiteindelijke
doel: als natuurgids anderen actief te
maken voor de natuur om ons heen.
De kosten bedragen rond de 300 euro,
inclusief koffie thee, entreegelden,
twee praktijkweekends en cursusmaterialen. De cursus wordt gegeven in
het Zuiderpark bij de Vreeswijkstraat
in Den Haag. Nieuwsgierig? Kom dan
naar de introductieavond op 14 juli
in het leslokaal bij de Stadsboerderij
aan de Vreeswijkstraat. Start om 8 uur
´s avonds. Er wordt kennis gemaakt
met de docenten en er wordt een voorproefje gegeven van wat er tijdens de
cursus kan worden verwacht. Bij een
definitieve aanmelding zal er ook een
individueel kennismakingsgesprek
plaatsvinden. Inlichtingen bij Laus
Hendriks (tel.: 070 3946065; email:
hendriks27@zonnet.nl) of bij Rob
Meyer (tel.: 070 3681400; email: raf.
meyer@casema.nl).
12de Beach Challenge
De Beach Challenge, de oudste offroad triathlon van Nederland, is op
18 juli op het strand van Kijkduin.
Elk jaar verschijnt er trouwens een
aanzienlijk aantal 55 plussers aan de
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(Foto: Isabel Joosen)

start, die met veel plezier de uitdaging
aan gaan en vaak niet onderdoen voor
veel jongere deelnemers. Het startsein
voor de wedstrijd wordt om half zes
in de namiddag gegeven voor successievelijk 1500 meter zeezwemmen, 30
km op de
fiets door de duinen,
en 10 km hardlopen over strand en
duin. Voor recreanten is er daarnaast
een start met 300 meter zeezwemmen.
De Nederlandse top is aanwezig en de
“gewone”deelnemers gaan van start in
dezelfde startserie. Waar vind je dat?
Al vanaf acht uur ’s morgens vinden
er trouwens andere nevenactiviteiten plaats. Zie voor het volledige
programma op internet www.beachchallenge.nl.
100 jaar Haags Groen
Honderd jaar groenvoorziening in
Den Haag. De gemeente viert dit
onder andere met de reizende tentoonstelling ‘Een eeuw Haagse Groenvoorziening’. De tentoonstelling geeft
een terugblik op de technologische
ontwikkeling die de Haagse groenvoorziening de afgelopen 100 jaar
heeft doorgemaakt. De tentoonstelling
is tot en met dinsdag 21 juli te zien op
stadsboerderij ’t Waaygat, aan de Havenkade 75 in Scheveningen. Daarna
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Schotel gebakken

Scholfilet
met frites en salade

€9,98
Simonis aan de haven//Visafslagweg 20 //7 dagen in de week geopend
www.simonisvis.nl tel:070-3500042

is de tentoonstelling nog tot vrijdag
21 augustus te bezoeken in de kas de
Stadskwekerij, aan de Kwekerijweg 8
estbroekpark Duttendel .
De tentoonstelling leidt de bezoeker langs 36 panelen met foto’s
en wetenswaardigheden over de
groenvoorziening in Den Haag en presenteert veel onbekende feiten. Wist u
bijvoorbeeld dat een holle boom niet
zwakker hoeft te zijn dan een gezonde
massieve boom? Ook laten de panelen
zien hoe de werkwijze van alle medewerkers in het groen is veranderd.
Honderd jaar geleden zetten de medewerkers van de toenmalige plantsoenendienst de bomen handmatig met
een ‘spade’ in de grond. De aarde
werd met houten handkarren geschept.
Tegenwoordig is deze werkwijze
door vrachtwagens en takelapparatuur
aanzienlijk gemoderniseerd.
49ste Rozenconcours
Donderdag 9 juli 2009 wordt voor de
49ste keer het internationale Rozenconcours van Den Haag gehouden
in het Westbroekpark. Ongeveer
50 rozenrassen dingen mee naar de
prijzen, waaronder de Gouden Roos.
Het Internationale Rozenconcours is
onderdeel van een serie concoursen
die deze maanden in heel Europa
plaatsvinden. Een vakjury keurt de
rozen in het Westbroekpark een aantal
keer per jaar op eigenschappen als
kleur, blad en groeiwijzen. Op de dag
van het concours wordt deze vakjury
aangevuld met genodigden uit binnenen buitenland. Deze internationale
jury verricht de laatste keuring. Er
wordt gekeurd in verschillende categorieën als: trosrozen, grootbloemige
rozen, park- heesterrozen, patiorozen
en klimrozen. In iedere categorie kan
een roos worden onderscheiden met
goud, zilver of brons. De roos met het
hoogste aantal punten wordt bekroond
met de ‘Gouden Roos van de stad
’s-Gravenhage’. Het Rozenconcours
wordt sfeervol afgesloten met het
Festival des Roses. Dit festival is
voor iedereen gratis toegankelijk. Het
festivalterrein is in het Westbroekpark
aan het einde van de Kapelweg.
Tijdens het festival kan er genoten
worden van diverse muziekstijlen. In
het programma staan onder andere: Percossa ‘Rebels of Rhythm’,
Vitobrothers met hun movie-music
experience “ROSES” en Kara Dara
met caribbean, funky celebration of
African Music!
Nieuwe fietsroute SHIE
De Stichting Haags Industrieel Erfgoed H heeft een nieuwe fietsroutekaart uitgebracht. Het gaat om
een 15 km lang traject van de Scheveningse haven naar de Binckhorsthaven. Op weg geeft dat een beeld van
de ontwikkeling van de Haagse industriegebieden in de afgelopen 125 jaar.
In deze periode vond schaalvergroting

plaats en wijzigden de vestigingslocaties. Aanvankelijk bevonden de
werkplaatsen en kleine fabrieken zich
op binnenterreinen in het centrum.
Rond 1880 vestigden de eerste fabrieken zich aan de singelgrachten. Met
de aanleg van de Laakhaven werd het
eerste geplande industrieterrein een
feit. De aanleg van de Scheveningse
haven volgde daarna en in de jaren
‘30 tot ‘50 kwam de Binckhorsthaven
tot ontwikkeling.
De fietstocht start in de cheveningse
haven, gaat dan langs het verversingskanaal met zijn fraaie omgeving, over
het Gemeentelijk Industrieterrein met
hoogtepunten als de gemeentelijke
telefooncentrale en de elektriciteitsfabriek. Vervolgens fietst men langs
de route van lijn 11 – de vroegere
stoomtramroute – naar de Laakhaven
met de RAC-hallen en het slachthuisterrein en eindigt in de Binckhorsthaven met o.a. de Caballerofabriek en de
gasfabriek.
De route is de 7de in een serie routes
langs industrieel erfgoed van de SHIE.
Het routeboekje van 20 pagina’s met
inleiding, een beschrijving van de
route en een uitklapkaart is voor €
2,40 te koop bij: de VVV-kantoren,
het Gemeentelijk Contactcentrum en
boekhandel Selexyz Verwijs in de
Haagse Passage.
Recordbezoek Veteranendag
Vijfde
editie van
Nederlandse
Veteranendag
was een groot
succes. Circa
70.000 mensen hebben de
Veteranendag
in Den Haag
bezocht. In
2008 waren dat er 50.000. De dag
werd aangevangen met een plechtigheid in de Ridderzaal met onder
meer Z.K.H. de Prins van Oranje
en premier mr. dr. J.P. Balkenende.
Aansluitend was er een ceremoniele
medaille-uitreiking op het Binnenhof.
Langs de route van het defil was het
een drukte van belang. Ruim 3500
veteranen en actieve militairen namen
deel aan het defil dat werd afgenomen door Z.K.H. de Prins van Oranje.
Onder hen ook de deelnemers aan de
jubileumfietstocht in het spoor van de
Irenebrigade.
Ook het Malieveld werd druk bezocht.
Bezoekers konden er de hele dag
terecht voor onder meer gesprekken
met veteranen, een demonstratie van
de Gele Rijders, militaire voertuigen
en optredens van Do en Rob de Nijs.
Voor kinderen was er Kamp Kids
met schmink en ballenbak, maar ook
een Activity Park met klimwand en
parasprong simulator. In de Haagse
binnenstad trok de mobiele theaterwagen met Bart Chabot veel bekijks.

Stadswandeling Voorburg
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk
Segbroek biedt u de mogelijkheid
om samen met andere senioren een
zomerse wandeling te maken door de
geschiedenis van Voorburg. Onder
leiding van een ervaren gids van ’t
Gilde Den Haag zult u deze prachtige
stadswandeling door Voorburg maken.
De eerste fundamenten van dit dorp,
aan de Vliet, dateren uit de Romeinse
tijd. Vele markante herinneringen aan
vervlogen herinneringen ziet u terug
tijdens deze wandeling. De wandeling
vindt plaats op maandag 17 augustus,
van 14.00 – 16.30 uur (incl. pauze).
Kosten € 3,- (vergoeding Gilde, excl.
Consumpties). Vervoer is op eigen
gelegenheid. Voor meer informatie en
opgave kunt u bellen met wijkcentrum de Lijsterbes.
Ouderen Schevening-Noord
Uit een enquête onder 638 ouderen
uit Scheveningen-Noord blijkt onder
meer dat ouderen beter geïnformeerd
willen worden over voorzieningen die
voor hen bedoeld zijn. Onderzocht
is verder hoe het gesteld is met de
welzijnssituatie van ouderen.
Over het algemeen gaat het goed
met de ouderen uit ScheveningenNoord. Er is echter een relatief kleine
groep ouderen die zichzelf niet goed
kan redden. Ze krijgen te weinig
informatie en zijn onvoldoende op de
hoogte van voorzieningen die voor
hen bedoeld zijn.
Wethouder Van Alphen (Welzijn,
Volksgezondheid en Emancipatie) is
blij met de resultaten van de enquête:
“Gelukkig gaat het met een grote
groep ouderen heel goed!” Voor de
groep die meer informatie, hulp en
ondersteuning nodig heeft wordt
een plan gemaakt. Hieraan zullen
zowel de bewonersorganisaties, de
zorginstellingen, het welzijnswerk
en het stadsdeelkantoor een bijdrage
leveren. Zo worden meer huisbezoeken afgelegd door vrijwilligers
aan (hoog)bejaarde ouderen, zodat
de welzijnsbehoefte inzichtelijker
wordt gemaakt. Daarnaast krijgen zij
meer informatie over (gemeentelijke)
voorzieningen, zoals de Ooievaarspas,
Informatiekaart en Mantelzorg en
wordt het aanbod zorgabonnementen
aangescherpt. Dit alles met als doel
om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen.
De volledige enquête en bijbehorende
uitkomsten zijn te vinden op www.
denhaag.nl stadsdeel cheveningen
Scheveningse ouderen die vragen
hebben op het gebied van zorg en
welzijn kunnen contact opnemen met
de ouderenadviseur van Stichting
Welzijn Scheveningen, Frans Ids
Zwagers, tel.: 070-350 06 94 of via de
I-shop in Scheveningen,
tel.: 070-338 54 99. U kunt de I-shop
ook bezoeken aan de Tesselsestraat 71
(bereikbaar met bus 23).
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De ‘seventies’ op de Beatrijsschool in Moerwijk

Modern onderwijs van creatieve fraters
Wat is dat toch, dat je sommige dingen na verloop van tijd pas
meer gaat waarderen dan op het moment zelf? De middelbare
school is daar misschien een goed voorbeeld van. Je baalt van die
lange lesuren en van het huiswerk. En wat te denken van die soms
wel heel vervelende docenten? Sjef van Oekel, in de persoon van
Dolf Brouwers, zong het in de jaren zeventig al heel toepasselijk:
“Nooit meer terug naar die rotschool.”
Maar ook zo’n gevoel kan slijten en dan kun je
er na vele jaren achterkomen dat die schooltijd
eigenlijk best wel een hele leuke was. En dat
gold zeker ook voor veel leerlingen van de
Beatrijs LEAO (Lager Economisch en Administratief Onderwijs) in de jaren zeventig. Voor
sommigen was het zelfs de leukste tijd.
‘De Beatrijs’, gelegen aan de Beatrijsstraat
in de Haagse arbeiderswijk Moerwijk en
vernoemd naar een Middelnederlandse Marialegende uit de veertiende eeuw, was een voor
die tijd erg vrijgevochten plek om onderwijs te
krijgen.
Het LEAO onderwijs ontstond in 1968 na de
intreding van de Mammoetwet. De school zelf
was begin jaren zestig al opgericht door de
‘Fraters van Tilburg’, een rooms-katholieke
broedercongregatie die zich onder meer bezighield met onderwijs. De fraters zetten zich toen
in het bijzonder in voor katholiek onderwijs.
Naast het stichten van scholen, was een van
hun doelstellingen het ontwikkelen van eigen
onderwijsmethodes. De Beatrijs LEAO vormde
in de jaren zeventig een goed voorbeeld van

tiek bekeken, terwijl familieentertainment als ‘Een van de
acht’ gretig aftrek vond bij de
volwassen kijker. Op de radio
klonk glitter-rock van allerlei
obscure muzikale artiesten
en bandjes als Sweet, Mud,
David Bowie, Slade en Roxy
Music. Queen produceerde
haar meesterwerk: ‘Bohemian
Rhapsody’. The Beatles waren
dan wel uit elkaar, maar The
- De derde klas in het schooljaar ’75 – ’76: uiterst links de schrijver van dit stuk, Frans Limbertie, en uiterst rechts (gehurkt) klasseleraar Frans Schepman. Stones speelden nog altijd elke
bühne plat. Bovendien was de
soulmuziek in opkomst.
aankeek. Maar het werkte prima”, aldus SchepOldebroek, aan de noordelijke kant van de
Ajax en het Nederlands elftal glorieerden op de
man. Zo zoetjes aan verdween het katholieke
Veluwe, was een fenomeen. Hier werd onder
internationale voetbalvelden.
imago van de school. Ook wilde de Beatrijs
meer het befaamde schoollied gecomponeerd.
Op het schoolplein ontstonden veel rages,
klein blijven en niet meer dan vierhonderd leerOp de muziek van Joe Dassin’s ‘Les Champs
trends en allerlei eigenaardigheden. Zo was
lingen plaatsen: te verdelen in vier maal vier
Elysees’ klonk het: ‘Oh Beatrijs, je hebt nog
daar bijvoorbeeld ineens het Afrokapsel. Er
klassen van maximaal 25 leerlingen.
nooit zo’n school gezien, je wordt er nog een
ontwikkelde zich een stevige jeugdcultuur
typemachine, van mij duurt het een jaar of
en de jongeren lieten hun stem vooral via de
tien, Oh Beatrijs … et cetera.’ Componist en
popmuziek horen.
tekstschrijver was de toenmalige muziekleraar
Piet Arkesteijn.
Idealisme
En in Den Haag
‘Doe-Dagen’
stond in de wijk
Later kwamen daar ook nog de ‘Doe-Dagen’
Moerwijk een
bij. Dit waren zogenoemde ‘buitenschoolse
school waar ook
activiteiten’. Een keer per maand werden er
- Frater Frans van Pinxteren (links) en Frans Schepman. heel wat gebeurde
geen lessen gegeven, maar gingen leraren en
in die tijd!
leerlingen samen aan de slag. Stijldansen,
Onder de bezieSchepman, die in de zomer van 1969 op de
paardrijden, koken, zelfverdediging en verder
lende leiding van
school kwam, was in die tijd een van die jonge
allerlei spelvormen waarbij samenwerking
de moderne en
moderne docenten die net de kweekschool had
altijd centraal stond. De motor en inspirator
progressieve Frater
verlaten.
van de activiteiten was handarbeiddocent
van Pinxteren,
Dries Havermans, bij de meesten vast nog wel
- De school aan de Beatrijsstraat, ontworpen door architect Sjoerd Schamhart. kwamen er veel
Inspirerende lessen
bekend als ‘Dolle Dries’. Hij was het creatieve
wat de fraters voor ogen stond. Frater Johannes
jonge docenten te werken op de Beatrijs.
“Onze doelstelling was dat behalve de leerlinbrein van het schoolteam.
zwaaide daar in de beginjaren de scepter op
Oud-directeur Frans Schepman tekent het sfeergen graag naar school kwamen, we van hen ook
De Beatrijs was in die tijd een creatief bolschool en werd in 1971 opgevolgd door Frater
beeld uit die tijd: “Er was volop ruimte voor
goede, mondige en initiatiefrijke burgers wilden
werk. “Absoluut”, zegt Schepman. “Scholen
Frans van Pinxteren.
politiek debat. Nederland had een links kabinet
maken. De lessen moesten dus leuk en interesin de omgeving keken vol bewondering en
onder leiding van Joop den Uyl en zelfs de kerk
sant zijn. Wij waren als leraren in staat om een
jaloezie en lieten zich door ons inspireren.
Andere tijden
was volop in beweging. Je kunt bijna stellen
gemoedelijke en informele sfeer op die school
Wij waren immers een groot voorbeeld van de
De ‘seventies’ waren bijzonder swingend. Soms
dat de toenmalige paus Johannes XXIII min
te creëren door de leerlingen goede en prettige
vernieuwing.”
was niets te dol en leek bijna alles te kunnen.
of meer de deuren en ramen van de Sint Pieter
omgangsvormen bij te brengen. Ook wij liepen
“De Beatrijs stond voor meer dan alleen voor
Wat in de jaren zestig had plaatsgevonden, het
wagenwijd had opengezet. (…). Belangrijk was
er immers vaak in vrijetijdskleding en met wat
een vak en een cijfer”, zegt Schepman.
omverwerpen van heilige huisjes, werd min
dat jonge docenten nog kneedbaar waren. Hun
langer haar bij”, lacht hij. “Dit schiep tegelijk
Dit werd gezien en opgemerkt. Het resulteerde
of meer doorgetrokken naar de jaren zeventig.
gedachten gingen bijna allemaal dezelfde kant
een enorme band tussen leraren en leerlingen.”
eind jaren zeventig in een goede fusie met de
Maar onzekere en warrige tijden waren het ook.
op: vanuit een bepaalde visie zorgen voor verEr stond regelmatig een klassenfeest op de
MAVO in Moerwijk, weliswaar een heel ander
We werden geconfronteerd met een heuse olienieuwing van het onderwijs en streven naar een
agenda. Een bekend beeld uit die tijd was de
soort school, maar wel eentje die veel van de
crisis en de benzine ging op de bon. Terrorisme
hoge kwaliteit in de lessen. Door bijvoorbeeld
zelf ingerichte disco, met visnetten aan het
Beatrijs overnam. Veel leerlingen stroomden
kreeg voor het eerst een gezicht in Nederland
zelf leerboeken en lessen te schrijven namen we
plafond en daarin gehangen singletjes. Waar
na het behalen van het LEAO diploma dan ook
door de Molukse treinkapingen. Misschien
het initiatief hiertoe. De fraters hadden de eerste
blijft de tijd? Amor schoot menige pijl af in de
door naar MAVO 4, vaak met goed gevolg.
waren in dat opzicht die jaren juist daarom wel
stappen hiertoe gezet, nu was het de beurt aan
puberharten op zulke avonden.
In de jaren negentig fuseerde de Beatrijs met
roeriger dan het decennium daarvoor. Kortom:
ons om als jonge docenten deze lijn door te
weer andere scholen, waarbij de naam verloren
het was een interessante tijd.
trekken. Dat kon omdat we in een progresCreatief bolwerk
ging. ‘De Beatrijs’ bestaat dus alleen nog in
Er waren gelukkig ook genoeg leuke dingen
sieve tijd binnen kwamen, er was ruimte voor
De aanpak van de meeste docenten op de
herinnering. De laatste grote reünie was in
te beleven. De eerste druktoetsen vervingen
verandering. Wij zochten naar een rode lijn en
Beatrijs was zeer creatief. Dat merkte je als net
1989, al weer twintig jaar terug. Hopelijk komt
de draaischijven op de telefoons en de kleuren
vonden dat de leerling centraal moest staan in
binnen gekomen eersteklasser al direct tijdens
er nog eens een volgende.
bruin en oranje bepaalden in grote mate het
deze nieuwe vorm van onderwijs.”
het ‘kennismakingskamp’, waar de nieuwkointerieur van de huiskamers. Programma’s
Een van die veranderingen was het schrappen
mers de kans kregen om elkaar en de docenFrans Limbertie
als de rebelse ‘Stratenmaker-op-zee-show’ en
van het schoolreglement. “Tja, en dat was iets
ten te leren kennen, middels een programma
frans.limbertie@yahoo.com
‘AVRO’s TOPPOP’ werden door de jeugd fanawaar de buitenwereld in het begin vreemd tegen
met allerlei groepsopdrachten. Het kamp in
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Een wat ingewikkelder kwestie deze keer. De redelijke of onredelijke belastingdruk in ons land en de verschillen tussen ouderen en jongeren.
Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Graag een belastingaanslag van 1 miljoen
In deze tijd rollen de aanslagen (of teruggaven) van de Belastingdienst over 2008 weer in de bus
als geen uitstel van aangifte is aangevraagd. Degenen bij wie de voorheffingen of loonheffingen
meteen de eindheffing is, hebben daar geen last van. Dat brengt ons direct op het ‘puntje’ dat het
voor ouderen vanaf 65 jaar met iets meer dan AOW vaak heel aantrekkelijk kan zijn even te (laten)
onderzoeken of zij toch niet recht hebben op een teruggave van meer dan € 13, mede dankzij een
standaardaftrekpost voor 65-plussers. Alles wat je meer kan terugkrijgen dan dit kleine bedrag is
meegenomen. Niet geschoten is altijd mis! Heeft u dat niet gedaan, dan kan dat nog altijd.

Voor heel veel mensen is het altijd
weer een heel circus om belastingaangifte te doen. Daarom wordt dat
(te) vaak aan ‘kenners’ uitbesteed.
Als uw situatie in de inkomstenbelasting eenvoudig is, is het eigenlijk
een fluitje van een cent om elektronisch aangifte te doen.
Laat u overigens niet gek maken
door allerlei figuren die beweren
dat zij zoveel kunnen aftrekken.
Dat is allemaal zeer strak geregeld
en per persoon gebonden. Het heet
niet voor niks ‘persoonsgebonden
aftrek’.
Zelfs voor (kleine) zelfstandigen
zijn de aftrekposten beperkt. Neemt
u de mensen die overal in kroegen
en restaurants om bonnetjes vragen
‘vanwege de belastingen’ niet al te
serieus meer. De bonnetjes zijn misschien handig voor de eigen financiële administratie, maar nauwelijks
meer voor belastingaftrek.

Niet achterlijk
De Belastingdienst is ook niet
achterlijk. Door allerlei computersystemen is sjoemelen makkelijk te
achterhalen. Zo kennen we iemand
die met nevenactiviteiten traceerbaar enkele duizenden euro’s had
bijverdiend, maar die in het geheel
niet had opgegeven.
Vervolgens vroeg de Belastingdienst
hem opheldering waarna hij meldde
dat hij inderdaad de inkomsten had
genoten, maar dat het om volledig
aftrekbare onkosten zou gaan.
Foutje dus, want zelfs die kosten
(bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 19 cent) moet je kunnen
verantwoorden. En als je opgeeft
dat tegenover je neveninkomsten
(uit arbeid) een even groot bedrag of
naar verhouding te groot bedrag aan
(aftrekbare) onkosten staat, gaat de
Belastingdienst u ongetwijfeld aan
uw jasje trekken. Als dan blijkt dat u
aan het frauderen bent geweest, dan

kunt u ook nog (terecht) een forse
boete verwachten.
Hilarisch zijn ook altijd de ‘mooie
verhalen’ die je hoort hoe mensen
er een sport van maken zo weinig
mogelijk belasting te betalen. Dat
is eigenlijk alleen weggelegd voor
multimiljonairs die handige belastingadviseurs inschakelen en hun
geld zwart of via mazen in de wet
wegzetten in belastingparadijzen.
Voor de gewone burger heeft dat
geen enkele zin meer.
Zelfs miljonairs zullen moeten
beseffen dat, als zij in dit land willen wonen en leven, zij over het
grootste deel van hun inkomsten en
vermogen belasting moeten betalen.
Eigenlijk zouden ze andersom
moeten redeneren: ik wou dat ik een
miljoen per jaar aan inkomstenbelasting moet betalen, want dan weet ik
ook hoeveel ik heb verdiend en aan
vermogen bezit.

Misverstanden
De belastingdruk in ons land is misschien hoog (ten opzichte van andere
landen), maar niet wordt beseft
wat daar allemaal aan (collectieve)
overheidsvoorzieningen en sociale
uitkeringen tegenover staan. Neem
bijvoorbeeld uitkeringen als de
AOW (voor alle 65-plussers, óók de
miljonairs) en de bijstand of IOAW.
Die zijn uiteindelijk deels te handhaven dankzij de door u betaalde loonheffingen en inkomstenbelastingen.
Over de belastingdruk bestaan ook
veel misverstanden. Mensen met
heel hoge inkomens betalen inderdaad boven het belastbaar inkomen
van € 53.860 (in 2008) 52 procent
aan belastingen. Over vermogen boven de heffingsvrije grenzen betaalt
men 1,2 procent. Dat alles lijkt veel,
maar je kunt het gemakkelijker missen voor de geordende samenleving
waarin wij met z’n allen het beste
ervan proberen te maken. We zouden
bijna zeggen: anders moet je maar in
een ander land gaan wonen…
Lastenverdeling
Tenslotte. In de inkomstenbelasting
is er onderscheid in de (eerste) belastingschijven voor mensen die jonger
zijn dan 65 jaar en zij die ouder zijn.

Ouderen hebben vaak – ook in de
AOW-discussie over opschuiven
van de leeftijd of in andere collectieve voorzieningen – de mond
vol dat ‘jongeren maar meer moeten
opbrengen voor de oudere garde die
het land heeft opgebouwd’.
Laat in de belastingdruk de situatie
precies andersom zijn. Van iemand
van 50 jaar met een belastbaar
jaarinkomen uit arbeid van circa
50.000 euro wordt circa 19.500
euro (39 procent) aan belasting en
premies ingehouden. Heeft iemand
AOW en aanvullend pensioen van
circa 50.000 euro dan is de (totale)
belastingdruk circa 4650 euro lager
en bedraagt nog maar 28 procent,
voornamelijk doordat 65-plussers
geen AOW-premie meer hoeven te
betalen.
Weet u dat iemand met alleen AOW
geen belastingen en premies betaalt?
Uiteraard wordt op de bruto AOW
nog wel premie ziektekostenverzekering (Zvw) ingehouden. Dat
is het mooie aan ons progressieve
belastingtarief en is geen reden om
aan jongeren een grotere bijdrage te
vragen.

Hans Roodenburg

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg@deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Auto nalaten
aan vriendin in WWB
Een vriend van ons heeft vernomen
dat hij terminale kanker heeft en wil
bij leven enkele kleine dingen regelen
betreffende zijn nalatenschap. Hij
is niet getrouwd, maar heeft een
vriendin die hij zijn auto wil nalaten.
Die vriendin heeft echter een kleine
WAO-uitkering aangevuld met een
bijstandsuitkering. Wat voor gevolgen kan dit voor haar hebben?
Wie een aanvullende bijstandsuitkering heeft, valt onder de voorwaarden
van de Wet Werk en Bijstand(WWB).
Dat betekent dat men alleen een
(aanvullende) bijstandsuitkering
krijgt als men (als alleenstaande)
niet meer dan € 5455 aan vermogen
heeft. Het hangt bij de vriendin ervan
af hoeveel de auto die zij wellicht
gaat krijgen waard (dagwaarde) is.
Als het een goedkoop tweedehandsje
- van pakweg 1500 tot 2000 euro betreft, zal geen enkele sociale dienst
daarvan een probleem maken. Als

de auto nog goed is en bijvoorbeeld
meer dan 5000 euro waard is, kan
het een probleem gaan geven. Als het
zover is, lijkt het ons raadzaam dat de
vriendin de kwestie voorlegt aan de
sociale dienst in haar gemeente.

Sociale voorzieningen
Nog twee jaar ziek te gaan
Ik heb een werkverleden van 48 jaren
bij dezelfde werkgever. Momenteel
ben ik behoorlijk aan het kwakkelen
met mijn gezondheid door een harten vaatziekte. Ik ben nu drie weken
thuis daar ik te moe ben om aan het
werk te gaan. Wat kan ik verwachten
qua loon/uitkering als ik niet meer
aan het arbeidsproces kan deelnemen
voor de laatste twee jaar voordat ik
met pensioen ga? En hoe zit het met
mijn pensioenopbouw?
Werknemers hebben bij ziekte wettelijk recht op doorbetaling van 70 procent van hun loon gedurende maximaal twee jaar. In de meeste CAO’s
is opgenomen dat de werkgever een
aanvulling tot 100 procent geeft. De

pensioenrechten worden tijdens de
ziekte gewoon doorgebouwd.
Er zijn nog andere voorwaarden aan
verbonden, maar het voert te ver om
ze hier allemaal weer te geven. Zo is
bijvoorbeeld de werkgever verplicht
tijdens de ziekte passend werk voor
u te vinden als dat samen kan gaan
met uw ziekte. Is een werknemer
langdurig ziek en is er geen uitzicht
op herstel of aanpassing van het
werk dan kan hij mogelijk in de WIA
(vroegere WAO) komen.

Samenlevingskwesties
Overlast van buren met
zoon in 55+woning
In de jaren ’80 zijn wij gaan wonen
in zogenoemde woningen voor
55-plussers. Het was verboden
kinderen mee te nemen naar dit
seniorencomplex. We hebben nu als
buren Surinamers en Turken die
wél hun kinderen hebben inwonen.
Nog erger is dat bij een Surinaamse
vrouw een jongen van 18 jaar woont
die constant zijn vrienden op bezoek
heeft, herrie maakt en regelmatig tot

diep in de nacht aan het blowen is.
Wij hebben last van de herrie en de
stank van de wiet. Wat kunnen we
daaraan doen? Wij hebben al steen
en been geklaagd bij de woningstichting, maar die zegt niks eraan te
kunnen doen.
De zware overlast van een van uw
buren moet u toch bespreken met uw
woningbouwstichting. Als het goed is
gegaan, heeft die in het huurcontract
staan dat overlast ontoelaatbaar is en
dat dit kan leiden tot beëindiging van
het huurcontract (huisuitzetting dus!).
We weten ook dat dit een moeizame
weg is. Het zou al aardig kunnen
helpen als u met meer bewoners de
klacht over de Surinaamse bewoners
indient. Als er sprake is van drugshandel moet u gewoon de politie
tippen. Of het verbod nog geldt dat
in deze woningen geen kinderen van
de hoofdbewoners mogen wonen,
kunnen wij niet beoordelen. Dat moet
dan wel in het huurcontract van deze
mensen staan voor zover dit juridisch
mogelijk is.
U schrijft dat de woningstichting niet

op uw klachten wil ingaan. Wijs ze
in een brief daar nogmaals op, dan
is men ook verplicht u per brief antwoord te geven waarom er naar haar
mening niet veel aan de hand is. Ook
in die situatie staat u sterker als u het
met meer bewoners doet.
U kondigt in uw brief voorts aan
dat u van plan bent de huurbetaling op te schorten als de zaak niet
bevredigend wordt opgelost. Als u
de woningstichting voorts vraagt u
een andere vergelijkbare woning aan
te bieden waar geen overlast is, dat
maakt u het haar ook lastig. Wellicht
kunt u ook het maatschappelijk werk
van uw gemeente inschakelen voor
bemiddeling.
Wil men nog niet meewerken, dan
zou u een juridische procedure kunnen starten. Maar dat kost aardig
wat geld tenzij u een laag inkomen
en weinig vermogen hebt. Als u een
rechtsbijstandverzekering hebt, kunt
u ook daarop een beroep doen.
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INFORMATIE:
ACTUEEL

Studeren boven de 50 met HOVO
De mussen vallen momenteel soms van de daken. Velen van
ons mensendieren zoeken beschutting achter verfrissingen,
zonneschermen en lichte zomerlectuur. Voor studeren of cursussen is dit niet het meest geschikte seizoen. Maar: aan alles
komt een eind, luidt een bekende zegswijze, en een mens is
nooit te oud om te leren, zegt een andere.

Instapvriendelijke
bussen en haltes
De komende 4,5 jaar gaan de gemeente Den Haag en het Stadsgewest
Haaglanden ongeveer 550 bushaltes
aanpassen. Deze haltes worden vooral
opgehoogd, zodat reizigers met een
rolstoel, rollator of visuele handicap
makkelijker kunnen in- en uitstappen.
De bushaltes op de hoek van de Aert
van der Goesstraat en de Cornelis de
Wittlaan (op de foto) behoren tot de
eerste die met geld voor de kredietcrisis zijn aangepast. Eind 2013 moeten
alle Haagse haltes voldoen aan nieuwe
Europese regelgeving die gemeenten
verplicht het openbaar vervoer voor
iedereen fysiek toegankelijk te maken.
Later dit jaar gaan er ook nieuwe bussen rijden met betere voorzieningen,
zoals twee rolstoelplekken. De treeplank heeft bij de middelste deuren
een uitschuifmechanisme, zodat de
in- en uitstap makkelijker wordt.

BBD-koor zoekt
versterking
Zingt u graag of speelt u accordeon?
De Boodschappen Begeleidingsdienst
zoekt versterking voor het BBD-Koor!
Elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur
repeteert dit gezellige, laagdrempelige
amateurkoor onder leiding van Willy
Caron in Theater in de Steeg op het
Westeinde. Op het repertoire staan
Oudhollandse liedjes. Het koor treedt
vier keer per jaar op in een verzorgings- of verpleegtehuis. Ook is het
BBD-Koor op zoek naar een accordeonspeler om de groep begeleidende
muzikanten te versterken. Als u dat
wenst, wordt u door de BBD gehaald
en gebracht.
Vindt u het leuk om te zingen, bel dan
met 364 66 61. U wordt dan teruggebeld door Salima Bours.

Voor u het weet is het najaar, bent u
uitgerust en verkwikt en hebt u weer
verse honger naar nieuwe dingen.
Zoals die ene boeiende cursus waar
u al een tijd over denkt. En die u ook
steeds weer misloopt, omdat het zomer
is en warm en u dus liever aan andere
dingen denkt…
Vandaar dit artikel!!!! Want nog maar
twee maanden en het ís september.
Grijp er niet weer naast en lees verder
over HOVO - Hoger Onderwijs voor
Ouderen.

bepalen of u het niveau van een cursus
denkt aan te kunnen, en vooral wílt
aankunnen. Motivatie is het sleutelwoord!
HOVO-onderwijs vindt plaats in kleine
groepen. Daarbij draait het natuurlijk
om kennis, maar is er ook ruimte voor
discussie. U moet ook enkele uren per
week thuis zelf studeren. Bij sommige
cursussen is een afsluitende toets mogelijk: een werkstuk of een tentamen.
Als u daarvoor een voldoende haalt,
ontvangt u een certificaat.

Leergierigen
HOVO is onderwijs, speciaal bedoeld
voor leergierige 50+’ers. Het is vooral
geschikt als u een nieuw onderwerp of
vakgebied wilt ontdekken, of zich wilt
verdiepen in oude interesses. Ook om
uw eigen vakgebied bij te houden is
HOVO ideaal. Een speciale vooropleiding is er niet voor nodig. U kunt zelf

Najaarsprogramma
In Den Haag vindt u HOVO bij de
Haagse Hogeschool. Die biedt cursussen op hbo-niveau aan, variërend in
duur van vier tot twaalf weken. Ze
bestaan uit hoor- en/of werkcolleges
van twee uur. Deze worden gegeven
door docenten van binnen én buiten de
Haagse Hogeschool. Het najaarspro-

gramma voor 2009 begint op 14 september en loopt tot en met 18 december 2009. Dit programma is groter dan
ooit. Het omvat zo’n dertig cursussen
rond de stad Den Haag, geschiedenis,
cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, exacte wetenschappen, letteren,
muziek, religie en spiritualiteit, sociale
wetenschappen en wijsbegeerte. Het
kwam deels tot stand in samenwerking
met het Haags Historisch Museum,
de Dienst Openbare Bibliotheek, het
Nationaal Archief en de Volksuniversi-

teit. De deelnamekosten variëren van €
100,- tot € 250,-, exclusief cursusmateriaal. Hebt u een Ooievaarspas? Dan
krijgt u 50% korting!
Informatie
Meer informatie over studeren bij
HOVO? Bel dan met (070) 445 89 00.
Of kijk op de website van de Haagse
Hogeschool, www.hhs.nl, onder Open
Studies of HOVO.

Agenda
10 juli-14 augustus:
zomerprogramma voor
55+ V’burg L’dam
Senioren in Voorburg en Leidschendam hoeven zich de komende zomer
niet te vervelen. Woej stelde voor
hen een aantrekkelijk en gevarieerd
zomerprogramma samen met ruim
twintig workshops, lezingen, activiteiten en uitstapjes. Deze vinden plaats
bij de vier wijk- en dienstencentra van
Woej (zie hieronder). Er zijn creatieve workshops, zoals beeldhouwen,
ikebana, kleurenanalyse en creatief
schrijven. U kunt samen met leeftijdgenoten in gesprek over succesvol
ouder worden. Of genieten van boottochtjes en actief meedoen met diverse
dans- en beweegactiviteiten. Voor de
inwendige mens zijn er een workshop
tapas maken, en proeven van heerlijke
hapjes tijdens de High Tea, Chinese
dag en BBQ. Iedereen van 55 of ouder
is van harte welkom. En: er is vervoer
mogelijk als u dat nodig hebt. Kaarten
kunt u tijdens kantooruren kopen
(niet telefonisch bestellen!) bij: WDC
De Groene Loper, Van Royenstraat
2, Voorburg; WDC Oranjehoek,
Oranje Nassaustraat 1, Voorburg;
WDC De Schuitejager, Scheepswerf

18, Leidschendam; en WDC Noord,
Duivenvoorde 262, Leidschendam.
Informatie: www.woej.nl of tel. (070)
30 117 30.

Donderdag 16 juli:
Snip en Snap deel 2
Met hun komische scènes en hilarische uitspraken hielden Willy Walden
en Piet Muyselaar meer dan dertig jaar
lang miljoenen Nederlanders in hun
ban. Ze speelden de zotte dames Snip
& Snap, maar ook de mannen die van
hun vrouwen de kous op de kop kregen, de moppenverteller die de ander
tot opperste wanhoop wist te brengen,
de vrienden die met fenomenaal
vakmanschap langs elkaar heen bleven
praten en de patiënt bij de dokter.
Organisatie: Boodschappen Begeleidingsdienst, aanvang 14.00 uur,

entree: BBD-prijs € 4,-, Ooievaarspas
,- inclusief kopje koffie .
Dinsdag 21 - vrijdag 24 juli:
Avondvierdaagse
Voor bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van Wijndaelercentrum
én wijkbewoners. Dagelijks wordt
om 19.00 uur gestart vanaf Wijndaelercentrum voor een wandeling van
ongeveer 3 km. Halverwege wordt een
tussenstop gehouden voor een kleine
versnapering. Vrijdagavond 24 juli
worden alle deelnemers feestelijk binnengehaald. U kunt één of meerdere
avonden meelopen. Ook kunt u zich
aanmelden als vrijwilliger voor het
duwen van een rolstoel. Met een eigen
rolstoel bent u, met of zonder begeleiding, eveneens van harte welkom.
Deelname is gratis! Aanmelden tot
uiterlijk 10 juli bij de receptie van
Wijndaelercentrum, Catherina van
Rennesstraat 8, tel. 447 02 00. Bij
voorkeur bellen tussen 18.00 uur en
21.00 uur.
Kijk ook deze zomer op
www.cipo.org onder de knop
AGENDA wat er voor u te
doen is in de stad!

Hulp bij mantelzorg
De oppasservice mantelzorg van
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Segbroek
biedt hulp aan zelfstandig wonende
ouderen en hun mantelzorgers. Sommige ouderen hebben veel hulp nodig
door chronische ziekte, dementie of
een handicap. Deze hulp wordt vaak
geboden door partner, familie, vrienden of buren. Deze mantelzorgers zijn
soms dag en nacht bezig met deze zorg,
zonder de broodnodige gelegenheid om
ook eens te ontspannen. Vrijwilligers
bieden in zo’n geval uitkomst met de
oppasservice. Zij komen een paar uur
per week oppassen. Ondertussen heeft
de mantelzorger tijd voor zichzelf en
om iets anders te gaan doen. Deze oppasservice is op zoek naar vriendelijke,
zelfstandige en behulpzame vrijwilligers. Wilt u zich ook inzetten voor
de ouderen en mantelzorgers in uw
wijk? Neem dan contact op met Judith
Hoogeveen, ouderenwerk Segbroek,
tel. 360 02 37.
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Terug naar...

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl
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- Langs het water aan de
Ketelstraat richting
Stuwstraat gezien,
rond 1930. -

De Stuwstraat met
Jan Zuiderwijk
In deze aflevering keer ik met Jan Zuiderwijk terug naar de Molenwijk en
dan specifiek naar de Stuwstraat.
Het is midden jaren veertig wanneer Jan Zuiderwijk, gepensioneerd
administratief medewerker bij een
informatiebureau, wordt geboren
in de Stuwstraat in de Molenwijk.
Een wijk die zich kenmerkt door
de Laakmolen op de hoek van de
Laakkade en de Trekweg, daterend
uit 1699 en gebouwd op de fundamenten van een vroegere molen.

- De ‘Delftenaar’ was hier even het spoor
bijster, met pilsreclame op het dak. -

Zwart als roet
Jan komt uit een gezin met drie
kinderen waarin vader Jan, met als
bijnaam Jochie, kolenboer was.
“Als kind vond ik dat prachtig, de
kolen werden via treinwagons en
boten aangeleverd aan de Waldorpstraat. Met de hand werden de kolen
gelost en in zakken geladen. Daarna
ging mijn vader met de vrachtwagen de hele stad door om die kolen
bij de klanten af te lossen in de
kenmerkende kolenkast”.
Dit herken ik meteen, want bij ons
thuis hadden we ook zo’n kolenkast
op het balkon waar iedere week
een mutje kolen werd afgeleverd
en als je vervelend was had je kans
om zelf in terecht te komen. “Mijn
pa, die zag er na een dag werken
echt niet uit, was zo zwart als roet
en dan moest hij zich aan de kraan
maar weer schoon zien te krijgen”.
Door deze uitspraak van Jan weten
we onmiddellijk waar de genoemde
uitdrukking vandaan komt, heeft

dus niets met de Goedheiligman en
zijn knecht te maken.
Puttentikkertje
Jan, die de Ingenieur Lelyschool
aan de Ketelstraat doorliep vermaakte zich na schooltijd met het
“bogen”, Haags voor vliegeren, aan
de Trekweg.
“In de Stuwstraat kon dat niet, daar

Maar we gingen ook vaak naar de
molen, was echt heel apart zo midden in de stad, en bij het bruggetje
gingen we vissen. De molen was
toen nog in gebruik, die pompte het
overtollige water uit de sloten de
Vliet in. In het begin probeerde je
vanaf de vlonder op de buik liggend
met blote handen de stekelbaarsjes
te vangen. Dat was voor gozertjes

- De Lelyschool aan de Ketelstraat (foto: W.G. Kempf). -

reed tram 10, dus dat bogen ging
niet werken met al die bovenleidingen, maar we deden ook puttentikkertje. Dat was een soort honkbal,
gebruikten we de putten als honk.

van 4 of 5 jaar trouwens levensgevaarlijk; mede daarom moesten
we vanaf die tijd iedere donderdag met de gele tram, oftewel de
‘Delftenaar’, op zwemles naar het

sportfondsenbad in Delft.
Angina en verkering
Jan groeide op en reed met zijn
vriendjes ieder weekend op de
fiets naar de camping in oordwijkerhout. In de grote vakantie
ging het hele gezin, eveneens op
de fiets, naar een camping in pe.
Doordat tijdens zo’n vakantie zijn
zusje Mieke accuut de angina kreeg
moest de familie een week langer
blijven, als een geluk bij een ongeluk leerde hij toen in de kantine
zijn latere vrouw Suus kennen en
kregen zij verkering.
Jan en Suus streken neer in de
Ferdinand Bolstraat en kregen
twee kinderen, die op hun beurt
de familie weer verrijkten met
vier kleindochters. Jan werd daar
trouwens ‘straatvertegenwoordiger’. Maar nog altijd denkt Jan met
veel plezier terug aan die tijd in de
Molenwijk en vanzelfsprekend de
angina in Epe!

Verhoging grens hypotheekgarantie
Met ingang van 1 juli is de grens van de Nationale Hypotheekgarantie ( NHG) verhoogd van € 265.000 naar
€ 350.000 op voorspraak van minister Van der Laan
(Wonen). Het betreft hier een tijdelijke maatregel tot 1
januari 2011. Hiervoor is 9 miljoen gereserveerd. Voor de
oudere Hagenaars onder ons breng ik in herinnering dat
de NHG de vervanger is van Gemeentegarantie.

Michel van der Steen geeft al
zo’n twintig jaar advies over
geldzaken. Hij is beëdigd hypotheekmakelaar, maar houdt
zich ook bezig met pensioenkwesties en vermogenszaken.
Lezers die een bepaald onderwerp graag behandeld willen
zien, kunnen dat laten weten:
indeknip@deoud-hagenaar.nl

Wat zijn nou de grootste voordelen
van deze H
mdat er een aantal
voorwaarden geldt om onder H
het huis te financieren, betekent dit
eigenlijk voor de bank dat er bij
betaalproblemen van de klant ‘een
greep’ mag worden gedaan uit de
stroppenpot. Met andere woorden:
de bank loopt geen risico meer en
vertaalt dit in een aanmerkelijk
lagere hypotheekrente, met wel 0,6
%. Dat is serieus geld.
Meer voordelen
Zijn er nog meer voordelen te
behalen met H
atuurlijk, je
leent in beginsel verantwoord omdat
de H -norm in samenwerking

met het
D is opgesteld om er
voor te zorgen dat men een lening
aangaat waarvan men de lasten bij
een normaal uitgavenpatroon zou
moeten kunnen betalen. Mocht de
woning onverhoopt toch gedwongen
moeten worden verkocht dan wordt
in beginsel een eventuele rechtschuld kwijtgescholden.

Dat betekent dat de eenmalige
kosten hiervoor van 0,45 % over
de leensom binnen een jaar zijn
terugverdiend.
Is het dan ook zinvol voor reeds
lopende h potheken Dat moet
worden berekend aan de hand
van het antwoord op een aantal
vragen. Meestal is er sprake van een
geheel nieuwe lening waardoor de
tussenkomst van de notaris wordt
verplicht alsmede het opmaken
van een taxatierapport (soms kan
worden volstaan met een kopie van
de
-beschikking . ommige
banken zullen afsluitprovisie in
rekening brengen en andere niet.

Al snel €125 voordeel
Als je nieuw de huizenmarkt op
gaat en je hebt rond de 300.000
euro te financieren, dan heb je bij
een H -rentekorting van ,
al snel € 125,-- bruto voordeel per
maand, en niet voor een jaar maar
voor de hele duur van de lening.

Checken
Al met al een aantal zaken om eens
goed naast elkaar te leggen want een
half procent korting over rest van de
looptijd is natuurlijk ook niet mis.
Als we uitgaan van het voorbeeld
van 300.000 euro en een restlooptijd van nog 20 jaar (dan loopt de

h potheek al jaar dan hebben
we het bij 0,5 % voordeel toch over
30.000 euro minder rente. Dat is het
checken waard.
Woonlastenfaciliteit
Een bijkomend voordeel is dat men
gebruik kan maken van de WLF
oonlastenfaciliteit per juli.
Deze regeling behelst het volgende.
ent u met H als gevolg van
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden
van de partner in betalingsproblemen geraakt dan is er in overleg met
de bank een mogelijkheid om deze
achterstand te laten oplopen tot 9 %
van de hypotheeksom, die dan later
wel weer moet worden terugbetaald.
Dit punt met een oplopende werkloosheid naar
in ederland
kan nog wel eens zwaarder gaan
wegen dan het rentevoordeel.
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Rik Buddenberg, burgemeester van Pijnacker-Nootdorp:

Zoetermeer smaakte naar meer
Door de fusie tussen Pijnacker en Nootdorp ontstond er een middelgrote gemeente waaraan sinds
2002 Rik Buddenberg als eerste burgermeester bestuurlijk vorm geeft. Pijnacker en Nootdorp hebben een belangrijke rol op het gebied van de tuinbouw. De glastuinbouw is goed te zien als men op
de grote autowegen Den Haag in zuidelijke en oostelijke richting verlaat.
De laatste jaren is er een andere
belangrijke functie bijgekomen. De
gemeente ligt in de vierhoek Den
Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Delft
en het zet bewust in om een excellent woonklimaat te scheppen voor
de inwoners. En dat zullen er meer
worden gelet op de doelstellingen in
Haaglanden.
Zelf een Hagenaar?
“Nee, zelf ben ik geen Hagenaar. Ik
ben in Apeldoorn geboren maar verder in het Noorden opgegroeid. Na
mijn studietijd ben ik wel lange tijd
in Den Haag tijd werkzaam geweest.
Het vinden van een beetje aardige
woning lukte niet, zodat ik voor een
woning in Zoetermeer heb gekozen.”
“In Zoetermeer heb ik prettig gewoond en goed mijn draai gevonden. Een dynamische stad met een
behoorlijke ambitie. Ik ben daar voor
het CDA gemeenteraadslid geworden
en later wethouder; ik heb toen ervaren wat een boeiend en inspirerend

- Nootdorp heeft toen het nog zelfstandig
was maar liefst zes raadhuizen gehad,
allemaal aan de Dorpsstraat. Hier een
prentbriefkaart uit 1933 -

bedrijf de gemeentepolitiek is. Het is
werk waarbij je heel direct wat voor
de inwoners en het bedrijfsleven
kunt betekenen.”
“Na 1994 heb ik besloten om, als
het enigszins mogelijk zou zijn in
de gemeentelijke politiek actief te
blijven en heb ik gesolliciteerd naar
het burgemeesterschap. Mijn eerste
benoeming was in Sassenheim. Later
in 2002 heb ik meegedaan aan het
allereerste burgemeestersreferendum,
dat was in Vlaardingen.
Is er een herkenbare invloed van
mensen die uit Den Haag in Pijnac-

ker-Nootdorp zijn gaan wonen?
“Nee er is niet zoiets als een vereniging van Hagenaars. In de nieuwe
wijken zijn mensen uit alle delen
rondom Pijnacker-Nootdorp komen
wonen. Wel is het zo dat het Nootdorpse deel van Ypenburg erg Haags
is, er wonen veel Hagenezen.”
Hoe is het burgemeester te zijn van
een fusiegemeente?
“Het is bijzonder spannend. Het is
duidelijk dat de historie, de tuinbouw, en de toekomst, het gezamenlijk groeien naar een suburbane
middelgrote stad, de gemeenschap
hier verbindt. Waarbij komt dat de eigenheid van de delen wel zal blijven
zo is Pijnacker meer protestant van
karakter en Nootdorp meer katholiek.
De ambitie van een fusiegemeente
als de onze is, in de praktijk vormgeven aan de groeiopdracht, zoals
dat ook ooit de taak van Zoetermeer
was; en natuurlijk de transitie van
twee relatief kleine gemeenten naar

- “Het is duidelijk dat de historie, de tuinbouw, en de toekomst, het gezamenlijk groeien
naar een suburbane middelgrote stad, de gemeenschap hier verbindt.”..-

een middelgrote stad.”
Het mooiste plekje?
“Ik vind het heerlijk als ik uit de
RandstadRail stap - iets wat ik te
weinig doe - op zo een dag als vandaag met een Hollandse lucht en een
frisse bries, om de geur van het gras
te ruiken. Maar het mooiste plekje,
waar ik graag met de fiets naar toe
ga is, de Noordeindseweg, tussen de

kernen van Nootdorp, Delfgauw en
Pijnacker. Dan aan het water uitkijkend op het klassieke stadssilhouet
van Delft. Je ziet dan de ‘diepte in
tijd’.”
Ten afscheid geeft de burgemeester
een fraai boekje mee van Anton
Stig, ‘Flodderen in Pijnacker’.
Daarover hieronder wat meer.

Constant Martini

‘Sloten verhalen’ en ‘Flodderen in Pijnacker’ door Anton Stig

Over veen, viswater en varen
Publicist Anton Stig schreef de afgelopen jaren meerdere boeken met elementen uit de Pijnackerse geschiedenis. Een mooi voorbeeld is het polderboek ‘Flodderen in Pijnacker’ waarin wordt verhaald over de Plas van Van Buijsen. Dat is een eind 19de eeuw door turfwinning ontstaan viswater.
Dankzij Stig heeft Pijnacker tegenwoordig zelfs zijn eigen ‘slootjesboek.’ Ook komt zijn geboorteplaats
aan bod in een boek dat hij in 2007
schreef bij wijze van ode aan de veilingschuit: ‘Honderd jaar op stoom in
eigen boezem’ over de vaargeschiedenis in deze regio.
Plas van Van Buijsen
De door Stig in zijn polderboek
beschreven ‘Plas van Van Buijsen’
is een viswater dat jarenlang werd
gepacht door de Haagsche Hengelaarsvereniging. ‘De Plas’ ligt in de
woonwijk in aanbouw, Keijzershof.
“Waarmee zand gaat over syne
laeche weylande, maar hopelijk niet
over hun verleden,” aldus Stig, die
het boek schreef als een persoonlijk
eerbetoon, omdat hij daar in zijn
jeugd vaak met zijn vader heeft
gevist. Het viswater wordt al sinds

1927 gepacht door de ’s-Gravenhaagsche Hengelaars Vereeniging. Voor
de pacht rond was, kwam een deftige
bestuursdelegatie naar Pijnacker om
het nieuwe viswater met eigen ogen
te aanschouwen. Vervolgens is het
Pijnackerse
viswater op
vrijwel elke
bestuursvergadering
onderwerp
van bespreking
geweest. In het
boek komen
daarover met
name bestuursleden Rob Cramer en Ton van der
Spiegel aan het woord.
Turfwinning
In het boek wordt verder ingegaan op
ruwweg tweehonderd jaar turfwin-

- De ’s-Gravenhaagsche Hengelaars Vereeniging
pacht het viswater
als sinds 1927 -

ning in Pijnacker door het Pijnackerse geslacht van veenmannen, de Van
Buijsens. De Van Buijsens hebben
de afgelopen twee eeuwen tal van
bestuurlijke functies in Pijnacker (en
Nootdorp) bekleed. Toch is er nergens in het dorp een laan,
straat of steeg naar deze
veenmannen vernoemd.
“In die zin kan het boek
misschien wel een nuttige
inspiratiebron zijn voor
de commissie straatnaamgeving. Want ook voor
de straten in Keijzershof
zullen straks namen verzonnen moeten worden,”
aldus Stig.

andere ogen naar hun eigen leefomgeving te laten kijken. Een verslaggever van AD/Haagsche krant die
vroeg naar het waarom van het boek,
antwoordde hij: “We schrijven over
het Panamakanaal, de Rode Zee,
over gevulde koeken, dus waarom
ook niet over slootjes. Misschien wel
juist dat nietszeggende slootje bij u
voor de deur!”

Slootjesboek
Het ‘slootjesboek’ van Stig gaat
voornamelijk over anekdoten en
belevenissen rond sloten en vaarten
in het dorp: meer dan vijftien veelal
verrassende hoofdstukken over
vissers, schippers, een sluis, een
scheepswerf, tot aan mirakelen toe
die zich vroeger in Pijnaker zouden
hebben voorgedaan. Met zijn slootjesboek probeert Stig de lezer met

100 jaar op stoom
’Honderd jaar op stoom in eigen
boezem’ schreef Stig bij wijze van
ode aan de veilingschuit. Het boek
gaat over de opkomst van motorvaart
in deze regio, inclusief Den Haag.
Polderbesturen en het waterschap
Delfland waren daar faliekant tegen,
omdat golfslag boezemkaden en
dijken zou ondermijnen. In Pijnacker
was bodedienst Halverhout in 1922

- De Plas van Van
Buijsen biedt een
prachtig stukje
natuur. -

de eerste die van Delfland vergunning kreeg. Later volgden in het tuinbouwdorp ook anderen, onder wie
schippers die met hun schuit vanaf
de Pijnackerse veiling groenten
vervoerden naar omliggende steden
als Den Haag en Rotterdam.
Overigens zijn alle boeken van Stig
verkrijgbaar bij boekwinkels in
onder meer Pijnacker (Van Atten) en
in Delft en bij het Delftse gemeentearchief.
Nadere informatie:

www.slotenverhalen.nl
‘100 jaar op stoom’ (72 pagina’s)
en ‘Flodderen in Pijnacker’ (48
pagina’s) kosten € 15,00;
en ‘Sloten verhalen’ (72 pagina’s)
kost € 19,95.
Exclusief verzendkosten.
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Van de simpele draadomroep naar de onrust van nieuwe media

‘Chatten’ was nog gewoon
een praatje met de buren
Het leven voelde zo overzichtelijk aan. Immers in februari 1953 kwam het ingrijpende nieuws over
de enorme watersnoodramp in Zeeland via de radio. Via de draadomroep wel te verstaan, want een
‘echte’ radio konden veel mensen zich in die tijd niet veroorloven. Een echte radio met zo’n schaal
met zenders erop kwam bij veel mensen pas later.
De ‘draadomroep’ gaf ons via een
draaiknop toegang tot de ether, tot 4
zenders en dus tot het nieuws. Eén
draaiknop voor de zenderkeuze en
één voor de geluidssterkte. Geluid
dat doorkwam via een recht-toerecht-aan luidspreker, die ergens in
de huiskamer was neergezet of aan
de muur gehangen. Een huiskamer,
die in die tijd nog niet voorzien was
van een comfortabel bankstel of
zithoek, maar slechts van een eettafel
met daaromheen hoge stoelen en
daarboven een hanglamp. Niks geen
sfeerlampen in de hoeken van de ka-

mer, niks geen hangende- of staande
schemerlampen. In zo’n huiskamer
luisterden we naar het nieuws van de
watersnood. En hoorden we dat er
bijna 2.000 doden te betreuren vielen.
We volgden gespannen de voortgang
van de reddingsoperaties. Het leven
kon dus ook toen wreed zijn, maar
het nieuws kwam overzichtelijk en
kort de huiskamer in. In de krant las
je later de details, de analyses en de
beschouwingen.
Grote verandering
Eigenlijk was de ‘draadomroep’

een beetje te vergelijken met de
‘kabel’die we nu hebben. Een beetje,
want 4 radiozenders is natuurlijk
helemaal niets in vergelijking met
de 100 digitale TV-zenders en 60
digitale radiozenders van nu.
Nu komt over diezelfde kabel in veel
huishoudens ook nog eens internet
naar binnen en niet te vergeten het telefoonverkeer. Toen had je het nieuws
echt gemist als je niet had geluisterd;
nu klik je in op ‘uitzending gemist’ of
luister of kijk je later naar de video-,
DVD- of harddisk-opname.
Destijds was je, als je een radiouitzending had gemist, afhankelijk
van de informatievoorziening door de
buren, en was je dus ook afhankelijk
van hun subjectieve interpretatie.
Nu kun je de internetpagina’s van
Volkskrant, Telegraaf, NRC en AD

- De ‘hardware’ van de distributieradio: twee draaiknoppen en een recht-toe-recht-aan luidspreker. -

en/of maatschappelijke voorkeur
van die buurvrouw, werd het een
rustige of heftige evaluatie van het
nieuws. Nu betrek je via Hyves of
MSN Messenger of Skype je hele
vrienden- en kennissenkring bij het
laatste nieuws. Laat je een bericht
achter of een krabbel, wel of niet
voorzien van een toegevoegd plaatje
of filmpje van ou ube. n da s het
grote verschil tussen toen (het leven
nog heel gewoon was) en nu. Communiceren was toen een kwestie van
de draadomroep aanzetten en daarna
naar de buurvrouw of buurman
lopen om je onrust te delen. Nu is
communiceren met het nieuws en

- De legendarische Ab Goubitz verzorgde de ochtendgymnastiek -

Waar we naar luisterden
Tja, muziek via een draadje en een doos aan de muur. Wonderlijk. Ik luisterde vooral naar hoorspelen, Pim en Wiebe op zondagmiddag KRO. Hilterman
‘over de toestand in de wereld’... altijd je mond dicht houden! Avro, Roel
Balten met zijn verzoeken voor de soldaten. Bill Sherif met een viool i.p.v.
een pistool. En het klokje van zeven uur, Vara, niet te vergeten. Op woensdagmiddag de Roodborstjes, ook een Vara product. En de hele nacht stilte tot
zeven uur, dan hoorde je de klok tikken en eindelijk slaan: de bigbenmelodie.
Ik vond het allemaal geweldig leuk!
Volgens mij luisterde mijn moeder vroeger via de draadomroep naar ochtendgymnastiek en deed mee. En de arbeidsvitaminen, en daarvoor (om 10 uur)
kwam het programma voor de kleuters. En ‘s avonds luisterden we naar de
regionale omroep met onder meer een hoorspel voor de kinderen.
Tot 1975
Het laatste radiodistributienet werd op 31 januari 1975 opgeheven. Overigens
was al in 1964 besloten om het systeem niet langer uit te breiden, vooral
vanwege het beperkte aantal mogelijke programma’s.
Met de teloorgang van de radiodistributie kwam tegelijk de kabel-tv op. In de
jaren ‘50 en ‘60 van de 20ste eeuw ontstond op de daken van de huizen een
heel woud van televisieantennes. Dit was niet alleen een lelijk gezicht, maar
het was ook gevaarlijk: bij een storm konden slecht gemonteerde of slecht
onderhouden antennes omwaaien en schade veroorzaken. Om hier een eind
aan te maken werden per huizenblok, per wijk of per gemeente op centraal
gelegen punten antennes opgesteld, van waaruit de radio- en televisiesignalen
werden gedistribueerd.
Doordat er verschillende fabrikanten met antenne-installaties op de markt
kwamen en er heel wat knutselaars bezig waren ontstond er een wildgroei
aan systemen. Om dit te corrigeren werd door de overheid een machtigingsstelsel in het leven geroepen. Om een antenne-inrichting te mogen aanleggen was een machtiging vereist. Een dergelijke machtiging kon verkregen
worden als aan technische en administratieve voorwaarden werd voldaan.

- Later pas kregen veel mensen een ‘ether-radio’ in huis, met zo’n mooie schaalverdeling en de naam van
verre plaatsen en zenders.-

naast elkaar houden om vast te stellen
wat meest waarschijnlijk het ‘echte
nieuws’ is.
Het nieuws bespreken
Er was in die tijd vooral nationaal
nieuws op de distributieradio.
Wereldnieuws hoorde je in latere
uitzendingen, zodra de journalisten
teruggekeerd waren van een missie
elders in de wereld. Nu worden
de “tsunami’s” en andere rampen
rechtstreeks en live via de satelliet in
de huiskamers gebracht. Toen werd
je met één ellende tegelijk geconfronteerd, nu kun je switchen tussen
diverse rampen. En niet te vergeten:
toen was er natuurlijk de ‘Bonte
Dinsdagavondtrein’ - als compensatie
voor al het boze nieuws!
Toen liep je naar de buurvrouw om
het laatste nieuws verder te bespreken. Afhankelijk van de politieke-

je kennissen en vrienden ongeveer
hetzelfde als simultaan schaken: op
‘tig borden tegelijk’. Toen naar de
radio luisteren en de krant lezen. Nu:
je E-mail lezen, je Hyves bijhouden

- De ‘Bonte Dinsdagavontrein’ gaf wat compensatie
voor al; het ‘boze nieuws’-

en ‘twitteren’ weten wat je “nu” aan
het doen bent. Want daar zitten al je
vrienden op te wachten, vanzelfsprekend?! Je MSN niet verwaarlozen,
je weblog updaten en de weblogs
van je kleinkinderen lezen en van al
je vrienden, de laatste foto’s van je
vrienden op Picasa-webalbums aanschouwen, even Skypen met je oudklasgenoten, die je overigens via de
Schoolbank of via Hyves ontdekt
had. En natuurlijk de e-mails van
je werk lezen. Want tegenwoordig
word er van je verwacht, dat je ook
met je bedrijf ‘on line’blijft. Tussen
neus en lippen door beantwoord je
de SMS-jes, die op je mobiel binnenstromen. En dan komt ook dat
‘twitteren’ er dus nog eens bij.
Qua communicatie was het leven
toen, eind jaren vijftig, overzichtelij-- ker en beter behapbaar. Nu hoor en
zie je meer en krijg je meer tegelijk
binnen. En dat maakt onrustig, want
stel je voor, dat je iets mist! Dus niet
zoals toen rustig de draadomroep
afluisteren en de krant lezen, maar
nerveus heen-en-weer rennen tussen
allerlei nieuwsmedia en communicatiemiddelen.
Niks mogen missen
Ik ben ervan overtuigd dat het
nieuws vandaag sneller tot ons
komt, maar ben er tegelijkertijd van
overtuigd dat we ook bewust moeten
kiezen welke communicatiemiddelen we inzetten en welke informatie
we wel of niet tot ons nemen. En
vooral hoe!
Lezen we rustig de krant of switchen
we snel van internet- naar internetpagina? Hoe houden we ons hoofd
fris en alert, hoe voorkomen we
het onrustige gevoel, dat we vooral
niks mogen missen, dat we alle
informatie moeten kunnen bereiken,
dat we ook altijd en overal voor alle
informatie bereikbaar moeten zijn.
Van draadomroep naar Hyves en
ou ube het leven is er misschien
informatie-rijker door geworden,
maar ook onrustiger. We krijgen misschien wel teveel prikkels!

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl
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Roadie, manager en chauffeur Hans Westerhof (2)

Bij The Haigs met Barry Hay
In september 1966 zegt Hans Westerhof zijn baan op om
manager van The Haigs te worden. In The Haigs speelden
toen Rob van der Zwan, Barry Hay, Jaap Mossel en Paul van
Melzen. De band stond onder contract bij Piet Velleman van
Artona.
Het begon al goed. De band moest
voor een televisie optreden in de
Vitus studio zijn waar men verwachtte dat ze het nummer “Where
to run” live zouden spelen. Maar
omdat het nummer uit de vorige
bezetting was en Barry het nog
nooit had gezongen wilde Barry dat
niet doen. Hans ging naar binnen
naar Sonja Barend, die de presentatrice van het programma was, met
de mededeling dat de band het
nummer wel wilde spelen maar alleen playback. Dat werd niet gepikt
en het optreden ging uiteindelijk
niet door. ‘No show’. Dat was
in die tijd wel uniek want zoveel
muziek was er niet op televisie en
vaak kwamen er vele boekingen
binnen na een optreden op televisie
in die tijd.
Artona niet blij
Piet Velleman was hier niet blij

mee. Het contract werd niet verlengd en de band stapte over naar
Polydor waar een nieuw contract
werd getekend. Freddy Haayen
werd de producer van de eerste
single “From now on”.
De tweede single die opgenomen
werd was “Another Saturday
Night” met als B-kant “You’ve
got it”. De B-kant had eigenlijk de
A-kant moeten zijn aangezien dit
meer een Haigs nummer was. De
platenbaas dacht daar echter anders
over.
Overigens is het nummer “You’ve
got it” op weg naar de studio in de
bus door Barry en Rob geschreven.
Het nummer is ondanks voldoende
‘airplay’ bij Radio Veronica nooit
wat geworden.
Shocking Blue
Barry had het ondertussen eigenlijk
wel gehad met de Haigs. Inmiddels was Robbie van Leeuwen uit
The Motions gestapt en had de
band Shocking Blue opgericht.
Barry kwam op een moment met
de mededeling dat hij de Haigs zou
gaan verlaten, omdat hij benaderd
was door Robbie van Leeuwen om
de zanger van Shocking Blue te
worden. Maar Barry bleef nog wel
een paar maanden om de lopende
optredens af te maken. In februari
speelde de Haigs nog met Barry
als zanger in Wateringen waar ook
Freddy Haayen kwam kijken die
zeer onder de indruk was van de

Meneer Bennik

Jaap Schut

Engelstalige zang van Barry Hay.
Een maand later zat Hans Westerhof bij Freddy thuis, die vertelde
dat ze met de Golden Earrings naar
Londen waren geweest voor de opname van “Sound of a Screaming
Day”.
Mariska Veres
Hij liet de opname wel 3 keer
horen, waarop Freddy vroeg “hoor
je niks?”. Het bleek dat Barry meezong maar niemand wist hier iets
van. Hans vond het toch wel een

rare situatie want Barry zou toch
naar Shocking Blue gaan?! Maar
omdat Barry toch al weg zou gaan
bij The Haigs had Freddy Haayen,
die Barry had horen zingen in
Wateringen, zonder dat iemand het
wist gevraagd om bij de Golden

Earrings te komen. Zo werd Barry
dus geen zanger bij Shocking Blue.
Toen in juli 1968 de Golden Earrings met het nummer “DongDong-Di-Ki-Di-Gi-Dong” op nr.
1 stond werd er ter gelegenheid
daarvan een feestje gehouden in
Loosdrecht waar veel muzikanten en managers uit de popscene
aanwezig waren.
Daar stond ook Mariska Veres met
haar bandje te spelen. Vervolgens
was het al gauw bekeken: Mariska
Veres werd de zangeres van Shocking Blue.

Jaap Schut / Museum RockArt
Zekkenstraat 42 3151 XP Hoek van Holland
06-51512885 / info@rockart.nl / www.rockart.nl
Openingstijden donderdag/vrijdag/zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
Iedere 1ste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
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Zomers licht eten
na een warme dag

Eten en drinken in
een Haagse context
Heeft u een kooktip:
smulpaap@deoud-hagenaar.nl

Hoe warmer het wordt, hoe groter de behoefte aan lichte en verkoelende
maaltijden. En liefst ook eenvoud, want van lang in de keuken staan als het
buiten nog 25 graden is, daar word je niet veel blijer van. Toegegeven, een
mooie vis van de barbecue (een Dorade gevuld met knoflook en paprika en
ruim kruiden) is en blijft geweldig, maar als je terugkomt van een lange dag
aan het strand is het niet gezegd dat je nog zin hebt om die barbeque aan te
steken. Eigenlijk heb je dan het liefst dat je de maaltijd in een handomdraai
klaar hebt. Of beter nog: zo uit de koelkast haalt.
Het vergt enige discipline, maar met een beetje
vooruitziende blik maak je ‘s ochtends het eten
voor ‘s avonds: een gazpacho en een taboulehsalade, die het met gemak een dag in de koelkast
volhouden, en er nog lekkerder van gaan smaken.

- Gazpacho, een koud soepje met veel mogelijkheden. -

Deze week:

Gazpacho
Een eenvoudige koude Spaanse soep is goed
beschouwd in een handomdraai gemaakt. Neem
een kilo rijpe en liefst ontvelde tomaten en in geval
van grote luiheid: neem dan zonder schuldgevoel
evenzoveel tomaten uit blik. Doe een sneetje of
wat oud brood in de blender (of in de pan als u
een staafmixer gebruikt), voeg de tomaten toe, een
schoongemaakte en klein gesneden groene paprika,
a gepelde tenen knoflook, een paar eetlepels
goede witte wijnazijn, ongeveer een halve deciliter
olijfolie, en ruim zout. Pureer alles en verdun de
soep met water, meestal een kwart, of zoals u denkt
dat het lekker is. De pan kan tot aan de avond in de
koelkast staan. Voor het opdienen zorgt u nog voor
wat fijngesneden bosui, sjalotje of een lente-uitje,
met wat fijngesneden komkommer en rode paprika.
Mogelijk houden uw gasten niet van sjalotjes, overweeg daarom de dressing apart op tafel te zetten.
Samen met Turks brood.
Met Gazpacho kun je natuurlijk ruim variëren. Je
kunt minder tomaat nemen en er een schoongemaakte (geschilde en ontpitte) komkommer bijpureren, je kunt de groene paprika vervangen door
rode, en je kunt het begrip Gazpacho nog verder
oprekken door te experimenteren.
Van Moro met bietjes
Een frivole maar
overheerlijke versie
vond ik in een van
de kookboeken van
Moro, een geweldige bron van inspiratie voor Arabisch/
Mediterraan eten.
Neem anderhalf
pond zoete tomaten,
gehalveerd, 350
gram gekookte bietjes geschild en in kleine blokjes
gesneden, een groene paprika, in repen, drie kwart
van een grote komkommer, geschild en in plakjes,
volle eetlepel ui, fijn geraspt, teentjes knoflook,

liefst met een mespunt zout tot pasta gewreven,
wat oud witbrood zonder korst en verkruimeld, 2
eetlepels rode wijnazijn of sherryazijn, 2 eetlepels
extra vergine olijfolie. Pureer met een blender of
de staafmixer alle ingrediënten een paar minuten
en roer driekwart van de massa door een fijne zeef
om de soep mooi glad te krijgen. Meng vervolgens
de gezeefde en ongezeefde puree in een of diepe
schaal en breng de soep op smaak met eventueel
nog wat azijn, olie, zout en zwarte peper. Zet de
soep in de koelkast om koud te worden, proef voor
het opdienen of de smaak goed is, verdun eventueel
nog met wat ijswater en serveer de bietjesgazpacho
besprenkeld met wat extra maagdelijke olijfolie.
Tabouleh
Wie ooit in de Arabische wereld is geweest zal vele
soorten tabouleh hebben gegeten, van bulgur met
wat spikkeltjes kruiden tot de Libanese bulgur waar
meer groenten en kruiden inzitten dan bulgur. Ongeveer half om half vind ik persoonlijk het lekkerst.
Voor een snelle tabouleh neem je een bosje munt,
2 bosjes verse platte peterselie, 4 lente-uitjes, klein
pond zoete tomaten (van zaadjes ontdaan en in
kleine blokjes gesneden) en een klein ons bulgur.
Voor de dressing teentje knoflook fijngewreven
of geperst; kwart eetlepel kaneel, kwart eetlepel
gemalen piment, 2 eetlepels citroensap, 3 eetlepels
olijfolie en zeezout en zwarte peper. Wie dol is
op koriander doet er ook nog een bosje verse en
gesneden koriander door.
De bulgur wassen en als de bulgur niet zo fijn is,

- Tabouleh, heerlijke salades op basis van bulgur (graan, tarwe). -

een paar minuten in water laten wellen en dan zeven). De ingrediënten voor de salade in een schaal
mengen met de bulgur en gedurende de dag in de
koelkast laten staan. De dressing kunt u beter in
de avond maken, dat bevordert de smaak. En echt,
het gaat heel snel, ook na een dagje aan het strand.
Vlak voor het opdienen de tabouleh uit de koelkast
halen, de dressing er overheen en goed mengen, op
smaak brengen met en serveren met Turks brood.
s het eten op, tijdje uitrusten, en dan op de fiets
terug naar het strand om nog net op tijd de zon in
de zee te zien zakken.
Heeft u echt geluk, ziet u ook nog een keer de
groene flits net boven die rood-oranje bal die net
achter de horizon is verdwenen.

Maarten de Kroon

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 7 juli 2009

pagina 15

Zoek mee: welk Waddeneiland mist er?
De puzzel is dit keer weer een zogenaamde woordzoeker. Het gaat er om verborgen namen van Nederlandse en Duitse Waddeneilanden te vinden en weg te strepen.

UNESCO, de natuur- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties,
heeft de Waddenzee eind juni 2009
op de Werelderfgoedlijst geplaatst.
Daarmee staat de Waddenzee op gelijke voet met wereldberoemde natuurwonderen als de Grand Canyon
in de Verenigde Staten en het Great
Barrier Reef in Australië, die eerder
al door UNESCO tot Werelderfgoed
zijn uitgeroepen. Het Werelderfgoed
Waddenzee beslaat het Nederlandse
en Duitse deel van de Waddenzee.
Dat is een gebied van bijna 10.000
vierkante kilometer langs een kuststrook van zo’n 400 kilometer.
Hoe het werkt
Van de 19 waddeneilanden in de on-

derstaande lijst komt er eentje niet
voor in het diagram van de vis. De
naam van dat eiland is de gevraagde
oplossing van de puzzel.
De gezochte namen kunnen op alle
mogelijke manieren in de puzzel
staan, gewoon van links naar rechts
(texel) maar ook omgekeerd (lexet),
van boven naar beneden en omgekeerd en zelfs op alle vier denkbare
manieren diagonaal!
Het gaat in deze twaalfde prijspuzzel om de volgende waddeneilanden:
Föhr
Ameland
Halligen
Amrum
Juist
Baltrum
Langeoog
Borkum

H I N
X V O
J L
G G
Z
S
F
I Ö
K H
Y T R
Q C N
Memmert
Neuwerk
Nigehörn
Norderney

Nordstrand
Scharhörn
Trischen
Texel

R
I
G
B
C
A
V

D
N
E S I
A L T
L M A
G
R

S
G
E
R
R
N
U

Vlieland
Terschelling
Wangerooge

J U I S T
R T M
R E
N I S
G N O S C
E F R C H
A P D H A
E Z E E R
U M R N H
G W N L Ö
A P E M R
D N Y R N
M E D I K
V T N
A G
L I U
J M N N B

Q
E
X
W
A
N
G
E
R
O
O
G
E
X
Z

A
M
E
L
A
N
D
V
D
E
H
B
Y

M V
L E K
R
Y
T L G
G O N
O R K
Ö R B
O P

Z
T I
X M
U E
O

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 10 van 9
juni vroegen we in eenzelfde type
puzzel, welke wijk er miste in Den
Haag?
Dat was de Schilderswijk.

De drie prijswinnaars, die de
dubbel-cd van Sjaak Bral ontvangen, zijn:
Jane Calif, te Den Haag
Mw. R. van Walraven - Vols,
te Voorburg

Carry van
Vlaanderen –
Van der Meer,
te Zoetermeer

Inzendingen
We moeten uw nieuwe inzending
binnen hebben op uiterlijk:
donderdag 16 juli

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of e-mail uw oplossing naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

Mensontwikkelbedrijf

Adressen Kringloop Holland
Badhuisstraat 16

Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135

Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159

Den Haag

Piet Heinstraat 25

Den Haag

Piet Heinstraat 69

Den Haag

Loosduinsekade 156

Den Haag

Prins Willemstraat 14

Den Haag

Weimarstraat 364

Den Haag

Thomsonlaan 79

Den Haag

Fahrenheitstraat 343

Den Haag

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Crispijnstraat 74

Den Haag

A. Diepenbrockhof 67

Den Haag

Kerketuinenweg 63

Den Haag

I

Beresteinlaan 2

* Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een
gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een
Ooievaarspas.
* Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven
uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.
* Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende
kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.
* schoonmaakwerk.
Voor meer informatie of een offerte kunt u in de kringloopwinkels terecht.
U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van
08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar
info@dienstenwinkel.nl.

Rijswijk
Den Haag

Geldig tot 31 augustus 2009

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

Alleen originele kortingsbonnen geldig

BOEKENWINKEL
WEIMARSTRAAT

D

e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende
diensten voor particulieren met een krappe beurs
en voor instellingen of stichtingen. Geschoolde
klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U
weet vooraf wat de kosten zullen zijn. 65-plussers, mensen
met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas
Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

✁

n vijftien winkels van Kringloop Holland verkoopt
Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!
Meubels, fietsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers,
koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200
mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen,
repareren en verkopen ervan.
Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een
woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende
verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel
gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.
Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de
winkels van Kringloop Holland.

Van Ravesteijnplein 84-85

De Dienstenwinkel helpt u bij

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

10 % ZOMERKORTING
OP UW LEESPLEZIER”
Maximaal 1 bon per klant
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Humanitas
Woonzorg plusDen
DenHaag
Haag
Humanitas Woonzorg
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Verzorgingshuis is wél van deze tijd
Veel 50-plussers herinneren zich nog de komst van bejaardenhuizen in de 60-er jaren. Vadertje Drees had gezorgd voor de AOW en nu
ontstond er aandacht voor huisvesting van bejaarden. In de randen van de stad werden hele wijken uit de grond gestampt: Moerwijk,
Morgenstond, Bouwlust en Vrederust en een decennium later Mariahoeve en Waldeck. In die nieuwe wijken, maar ook elders in de stad,
werd ruimte gevonden voor bejaardenhuizen en verpleeghuizen. Enorme complexen met piepkleine kamertjes, waar kwieke 65-ers met
hun wandelstok naar binnen stapten om daar nog zo’n 20 jaar te gaan wonen.
Tegengeluid
De laatste tijd zijn er steeds meer
geluiden te horen dat verzorgingshuizen niet meer van deze tijd zouden
zijn: ouderen willen zelfstandig
wonen, het is te grootschalig, de
kwaliteit van zorg is niet op orde, het
is te duur .….. Het wordt tijd voor
een tegengeluid! Want er is heel veel
ten goede veranderd in die afgelopen
decennia.
Niet duur
Natuurlijk wil iedereen zelfstandig
wonen, maar er is een groeiende
groep senioren op hoge leeftijd die
behoefte hebben aan een beschutte
woonomgeving, met alle zorg en

- Tevreden klanten,
ook in de 60-er jaren -

diensten binnen handbereik. De
grootschaligheid van het vroegere
bejaardenhuis wordt steeds meer
omgebouwd tot kleinere eenheden,
waarin ook mensen met dementie

- Zorgmedewerkers laten een tegengeluid horen -

- Het toenmalige Coornherthuis
in aanbouw (1967) -

zich heel goed thuis voelen. Er staan
daarom talloze bouwprojecten in
de zorg op stapel om aan de nieuwe
eis van de klant te kunnen voldoen.
De kwaliteit van de zorg wordt
tegenwoordig intensief getoetst via
controles. Maar de kwaliteit wordt
vooral door de klant ervaren en de
klanttevredenheid in de zorg is heel
groot. En tenslotte is verzorgingshuiszorg helemaal niet duur. Voor
nog geen € 130 per etmaal wordt een

all-in pakket geboden: huisvesting,
gas, licht en water, verzekeringen,
voeding, huishoudelijke zorg,
alarmering, persoonlijke verzorging,
bezinning, educatie en ontspanning en vooral een prettig woon- en

Test uw kennis
Wat is de juiste benaming voor CoornhertCentrum, Duinhage en Wijndaelercentrum?
a) bejaardenhuis
b) verpleeghuis
c) verzorgingshuis
d) woonzorgcentrum
heel wat inschrijvers teleurgesteld
worden. Inmiddels heeft iedereen
persoonlijk bericht ontvangen.
Overigens is het Humanitas Herinneringsmuseum ook dagelijks voor
individueel bezoek geopend!
In de volgende editie van De Oud
Hagenaar verzorgt Humanitas Woonzorgplus Den Haag een fotoreportage
van deze excursie.

De samenwerkende aanbieders van
wonen, zorg en welzijn in het stadsdeel Escamp vinden dit een heel
goed idee en hebben het project
‘Zichtbare schakel’ ingediend. Het
is de bedoeling dat in de komende
jaren 9 wijkverpleegkundigen in
de krachtwijken van Escamp aan
de slag gaan. Hun taak is om door
laagdrempelig contact en snelle
interventies vroegtijdig signalen
op te sporen van problemen met
zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Daarmee kan de kwaliteit van leven
verbeterd worden en kunnen er
leefbare, veilige en gezonde wijken
ontstaan. Dit wordt een waardevolle aanvulling op de bestaande
dienstverlening van huisartsen,
maatschappelijk werk en wijkservicepunten.
Voor al uw vragen over zorg en
diensten kunnen bewoners van de
werkgebieden van CoornhertCentrum, Duinhage en Wijndaelercentrum vooralsnog zoals gebruikelijk
terecht bij de wijkservicepunten
van Humanitas Woonzorgplus Den
Haag (zie adresinformatie onderaan
deze pagina .

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

Wijndaelercentrum

Escamp

Duinhage

De Tweede Kamer heeft geld
beschikbaar gesteld om de
wijkverpleegkundige terug
te laten keren, vooral in de
zogenaamde krachtwijken
(voorheen Vogelaarwijk, niet
te verwarren met de Vogelwijk!).

Antwoord:
d woonzorgcentrum is het goede antwoord, omdat er huisvesting geboden wordt, gecombineerd met alle mogelijke
vormen van zorg, waaronder verpleging, en omdat het als centrum fungeert voor de wijk waar wijkbewoners van
harte welkom zijn en van waaruit zorg en diensten thuis geboden kunnen worden
maar de andere antwoorden zijn ook een beetje goed .
a bejaardenhuis is de ouderwetse naam uit de -er jaren. Dit antwoord is niet goed, omdat het bejaardenhuis een
gesloten bolwerk was. Pas in de 80-er jaren werden de voorzieningen beschikbaar gesteld voor wijkbewoners.
b verpleeghuis is een voorziening voor kort- of langdurend verblijf voor mensen met een somatische of
psychogeriatrische aandoening. Tegenwoordig wordt in de woonzorgcentra ook verpleegzorg geboden.
c verzorgingshuis is de naam die in de -jaren ontstond in plaats van bejaardenhuis.
Deze naam wordt nog veel gebruikt, maar woonzorgcentrum dekt de lading het beste!

CoornhertCentrum

Welkom
Kom gerust eens langs in een van
de woonzorgcentra van Humanitas
Woonzorgplus Den Haag. Voor
uzelf of voor uw vader of moeder of
wellicht voor de buurvrouw waar u
mantelzorger voor bent. Ervaar de
kwaliteit van zorg in de praktijk (en
van de koffie en overleg welke zorg
en diensten op maat aan u geboden
kunnen worden, thuis of in het
woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum dat wél van deze tijd is!

- Indringende foto uit de bekroonde SPcampagne tegen het uitkleden van de zorg. -

Excursie
volgeboekt
De belangstelling van lezers van
deze pagina van De Oud Hagenaar
om mee te gaan met de excursie naar
het Humanitas Herinneringsmuseum
Rotterdam op 9 juli was overweldigend. Daarom moesten helaas

leefklimaat, waarin de senior zich
veilig voelt.

Wijkverpleegkundige
keert terug

Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
info@coornhertcentrum.nl

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
verzorgingshuis@duinhage.org

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
info@wijndaelercentrum.nl

Bij Humanitas Woonzorgplus
bieden 525 medewerkers:
o
o
o
o
o

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
160.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg

o
o
o
o
o

kortdurende opname
zorghotel/wijkziekenboeg
dagverzorging
zorgabonnement Zeker Thuis
alle vormen van zorg aan huis

